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Wprowadzenie

Współczesne społeczeństwo amerykańskie to wieloetniczny, wielorasowy i wielo- 
wyznaniowy konglomerat. Ten wielowymiarowy charakter jest rezultatem, przede 
wszystkim, procesów imigracji i asymilacji imigrantów w Stanach Zjednoczonych. 
Nieodłącznie, choć z różnym natężeniem, towarzyszą one amerykańskiemu pań
stwu od jego powstaniado dziś. Chociaż społeczeństwo amerykańskie zawdzięcza 
swoje istnienie imigracji, to stosunek Amerykanów do nowo przybywających bywa 
ambiwalentny. Nastawienie społeczeństwa amerykańskiego do imigrantów jest uza
leżnione od wielu czynników, wśród których najczęściej wymienia się poczucie 
bezpieczeństwa. W sytuacjach, kiedy nastawały trudne czasy dla gospodarki USA 
i rosła konkurencja na rynku pracy, poczucie bezpieczeństwa ulegało zachwianiu. 
Znajdowało to odzwierciedlenie we wzroście popularności idei natywizmu i nega
tywnego postrzegania procesu imigracji. Współcześnie, od wielu już lat, w społe
czeństwie amerykańskim toczy się dyskusja związana z nadzwyczaj liczną obec
nością Latynosów w USA i ewentualnymi zagrożeniami, jakie może zrodzić taka 
sytuacja. Latynosi bowiem nie asymilują się z głównym nurtem społecznym1, tak 
jak oczekują tego Amerykanie. Co więcej, tworzą dość samowystarczalne enklawy 
etniczne, podczas gdy coraz liczniejsze elementy ich kultury przenikają do społe
czeństwa amerykańskiego. Latynosi mieszkający w USA pod względem poglądów 
różnią się od przedstawicieli głównego nurtu społecznego. Prowadzone w tym za
kresie badania ujawniły, że np. 68% Latynosów uważało, że imigracja wzmacnia 
USA, podczas gdy podobnego zdania było 43% przedstawicieli rasy białej. Poparcie 

1 J. R. Barrett, Americanization from the Bottom Up: Immigration and the Remaking of 
the Working Class in the United States, 1880-1930, „The Journal of American History” Vol. 79, 
1992, nr3, s. 997. 
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dla prezydenta Baracka Obamy również było większe wśród Latynosów niż wśród 
białej części amerykańskiego społeczeństwa, odpowiednio 68% i 38%. Preferencje 
partyjne też kształtowały się odmiennie. Latynosi chętniej identyfikowali się z De
mokratami (54%) niż Republikanami (22%). Biali bardziej równomiernie rozłożyli 
swoje poparcie dla Partii Demokratycznej i Republikańskiej - 34% i 37%2. 

2 M. Murray, On immigration, racial divide runs deep, NBC News, http: //www. msnbc. 
msn. com/id/37344303/ns/us_news-immigration_a_nation_divided/ [17 VI 2010]. 

’ J. J. McDonald, American ethnic history: themes and perspectives, Edinburgh 2007, 
s. 53. 

4 C. J. G i b s o n, E. Lennon, Historical Census Statistics on the Foreign-born Population 
of the United States: 1850-1990, Population Division Working Paper, nr 29, U.S. Bureau of the 
Census, http://www.census.gov/population/www/documentation/twps0029/twps0029.html [19 VI 
2010].

5 Americanization, [w:] Encyclopedia Britannica Online, http://www.britannica.com/EB- 
checked/topic/20361/Americanization [14 VI 2010].

6 Theodore Roosevelt Advocates „Americanism " 1915, [w:] Major Problems in American Im
migration and Ethnic History: documents and essays, ed. J. G j e r d e, Boston 1998, s. 316-318.

W XIX w. budowano amerykańskie społeczeństwo, opierając się na idei anglo- 
konformizmu, czyli dostosowywania się i przestrzegania anglosaskości. Od imigran
tów oczekiwano odrzucenia macierzystych kultur i przyjęcia wzorca kulturowego 
istniejącego w USA3. Dopóki strumień migracyjny składał się przede wszystkim 
z imigrantów anglosaskich i protestanckich, dopóty ich przystosowanie się do wa
runków amerykańskiego życia i kultury nie stanowiło wielkiego problemu. Rodzima 
kultura przybyszów, w tamtym czasie, nie odbiegała daleko od tego, co ukonstytuo
wało się w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja wkrótce zaczęła się jednak kompli
kować. Skład etniczny następnych fal migracyjnych uległ zmianie. Coraz liczniej 
przybywali do USA mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Południo
wej oraz Azji4. Dziedzictwo kulturowe tych imigrantów odbiegało od kultury ame
rykańskiej znacznie bardziej niż w przypadku wcześniejszego strumienia ¡migracyj
nego. Z tego względu procesy asymilacyjne też nie przebiegały już tak sprawnie jak 
wcześniej. Szczególnie wyraźnie osłabienie procesu przystosowywania się do głów
nego nurtu społecznego w USA zaznaczyło się po 1965 r. Latynoska grupa etniczna, 
najliczniejszsza wśród nowo przybywających, nie spełniała wielu oczekiwań, które 
dotąd warunkowały sprawnie przebiegającą asymilację. 

Nieprzychylne imigrantom nastroje zaczęły przybierać na sile, a kryzys gospo
darczy, który dotknął USA w latach 80. XIX w., stał się ich dodatkowym kataliza
torem. Doprowadziło to do odrodzenia się, powstałego w latach 30. XIX w., ruchu 
natywistycznego, którego szczyt popularności przypadł na lata I wojny światowej. 
Zwolennicy amerykanizacji5, wśród nich m. in. prezydent Theodore Roosevelt 
(1901-1909), szczególnie mocno podkreślali konieczność włączania imigrantów 
w główny nurt społeczny6. Wraz z upływem lat i zmianami, jakie zaszły w procesie 
imigracji do Stanów Zjednoczonych, coraz mocniej wysuwano żądania ograniczenia 
liczby przybyszów. Zaowocowało to ustawami z 1921 r. i 1924 r., które zdecydo
wanie ograniczyły imigrację z Europy Południowej i Wschodniej. Wprowadzając 

http://www.msnbc
msn.com/id/37344303/ns/us_news-immigration_a_nation_divided/
http://www.census.gov/population/www/documentation/twps0029/twps0029.html
http://www.britannica.com/EB-checked/topic/20361/Americanization
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nowe regulacje, właściwie uniemożliwiono osiedlanie się w USA również ludności 
pochodzenia azjatyckiego7.

7 M. Nalewaj ko, Migracje. Ewolucja zjawiska, [w:] Migracje i społeczeństwo. Zbiór 
studiów, red. J. E. Z a m o j s k i, Warszawa 1995, s. 50.

“ W. K o r n b 1 u m, C. D. Smith, Sociology in a Changing World, Belmont 2008, s. 309.
’ D. Praszałowicz, Wykorzenienie czy dołączenie do najbliższych? Z problematyki mi

gracji łańcuchowych, [w:] Imigranci i społeczeństwa przyjmujące. Adaptacja? Integracja? Trans
formacja?, red. G. Wa 1 u g a, Warszawa 2000, s. 288, Migracje i Społeczeństwo, 5.

10 D. R. G a b a c c i a, Immigration and American diversity. A social and cultural history, 
Malden 2002, s. 221.

Wraz z nastaniem XX stulecia pojawiły się nowe koncepcje tłumaczące funk
cjonowanie społeczeństwa amerykańskiego, które zdecydowanie osłabiły dotych
czasowe teorie asymilacyjnc. Jedną z nich była koncepcja pluralizmu kulturowego 
zaproponowana przez Horacego Kallena. Jej założenia wskazywały na dwukierun
kowy zakres oddziaływań pomiędzy społeczeństwem a imigrantami. Z jednej strony 
społeczeństwo wpływa na imigrantów, a z drugiej strony imigranci kształtują spo
łeczeństwo. Taka interakcja zakłada wariant najkorzystniejszy dla obu zaangażo
wanych stron, w którym i imigranci, i społeczeństwo ich przyjmujące coś zyskują. 
Co zaś szczególnie istotne, koncepcja ta nie wymagała od imigrantów wyrzeczenia 
się własnej kultury. Obok koncepcji pluralizmu kulturowego dużą popularnością 
cieszyła się też teoria tzw. melting pot, czyli przetapiającego tygla. Zakładała ona 
rozwój amerykańskiego społeczeństwa prowadzący od jego heterogeniczności do 
homogeniczności. Obrazowo przedstawiano jej założenia, odwołując się do che
micznego procesu przetapiania, w którym z różnorodnych składników tworzy się 
nowy surowiec o odmiennych cechach. Zwolennicy tej koncepcji podkreślali, że 
w interesie obydwu zaangażowanych stron jest takie wymieszanie i stopienie kultur, 
by powstała nowa, jakościowo lepsza8 *. Popularność teorii meltingpot odzwiercied
lały też różne jej warianty, jakie pojawiły się niedługo po jej ogłoszeniu. Mowa 
tutaj o triple melting pot czy transmutting pot (tyglu przeobrażającym). Pierwsza 
zakłada, że endogamia w ramach grup wyznaniowych prowadzi do przekształcenia 
się wieloetnicznego społeczeństwa w społeczeństwo trój wyznaniowe (protestanci, 
katolicy, Żydzi)’, a druga - że przeobrażeniom ulegają tylko mniejszości, podczas 
gdy większość pozostaje niezmieniona. Żadna z tych koncepcji nie zyskała jednak 
takiej popularności jak źródłowa.

Narastająca od schyłku lat 70. XX w. krytyka teorii asymilacyjnych zaowoco
wała narodzinami idei wielokulturowości10. U jej podstaw znalazło się przekonanie 
mówiące już nie o potrzebie zacierania granic i wyrzekania się macierzystych kultur, 
ale o dokładaniu wszelkich starań, aby umożliwić im współistnienie.

Wiele czynników przyczyniło się do zwrotu w dotychczasowym postrzeganiu 
relacji społeczeństwo amerykańskie-imigranci. Wśród nich istotną rolę odegrał 
charakter nowej fali ¿migracyjnej w drugiej połowie XX w., którą stanowili przede 
wszystkim odmienni kulturowo Latynosi i Azjaci. W dyskusji nad wielokulturowo- 
ścią nie bez znaczenia były również postulaty i idee wywodzące się z ruchu praw 
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obywatelskich, np. zachęcające grupy mniejszościowe do dbania o własne kultury. 
Szczyt popularności idei wielkulturowości przypadł na lata 80. i początek lat 90. 
XX w. Od tego czasu obserwuje się powolne odchodzenie od idei wielokulturowo- 
ści jako nieprzystającej już do potrzeb, wymagań i charakterystyki współczesnego 
społeczeństwa amerykańskiego.

Samuel P. Huntington w książce Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej 
tożsamości narodowej" poddał analizie współczesne społeczeństwo amerykań
skie. Wnioski wyprowadzone z tych rozważań przedstawiają pesymistyczny obraz 
rzeczywistości. Co więcej, również prognozy dotyczące przyszłości nie są nazbyt 
optymistyczne. Zdaniem autora, społeczeństwo amerykańskie przeżywa poważny 
kryzys tożsamości. Na bieżącą sytuację złożyło się wiele rozmaitych czynników, 
takich jak postępująca globalizacja, rozwój wielokulturowości oraz nieprzerwany 
strumień imigracji. To spowodowało, że obecnie Ameryka stanęła na rozdrożu i na 
nowo musi określić swoją rolę we współczesnym świecie. Stany Zjednoczone, po
przez realizowaną politykę imigracyjną oraz politykę równouprawnienia grup et
nicznych, budują model społeczeństwa „podwójnego”, tj. składającego się z ludzi 
o podwójnej tożsamości etnicznej i podwójnym obywatelstwie oraz dwujęzycznych, 
czego wyrazem sąnp. określenia Afro-American, Mexican-American'2. Szczególnie 
wyraźnie widać to w latynoskiej grupie etnicznej. Meksykanie, a także pozostałe 
społeczności latynoamerykańskie, które nie zasymilowały się z głównym nurtem 
społeczeństwa amerykańskiego, utworzyły enklawy kulturowe, polityczne i języko
we, nie pozostając jednak bez wpływu na dotychczasową angloprotestancką kulturę 
USA. Stopniowy napływ coraz bardziej zróżnicowanych fal imigranckich uzmysło
wił też Amerykanom, że dotychczasowe dwa czynniki, rasa i etniczność, przestały 
być podstawowymi wyznacznikami określania narodowej tożsamości, a ich miejsce 
zajęły kultura i wiara11 12 13.

11 S. P. H u n t i n g t o n, Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, 
Kraków 2007.

12 Idem, The Hispanic Challenge, Foreign Policy, 2004, March / April, www.foreignpoli- 
cy.com [9 VI 2010].

13 Ibidem.

Zagubienie się Ameryki w meandrach swojej tożsamości prowadzi do daleko 
idących konsekwencji. Zdaniem S. P. Huntingtona, państwo nie może realizować 
efektywnej polityki, jeśli nie potrafi określić podstawowego zagadnienia, jakim 
jest własna tożsamość. Gdyby Stany Zjednoczone postanowiły kontynuować swój 
rozwój jako konglomeratu ras, grup etnicznych i kultur, to polityka państwa po
winna zmierzać do popierania wielowymiarowego społeczeństwa. Jeśli uwzględnić 
wpływ, jaki ma imigracja latynoska na społeczeństwo amerykańskie (szczególnie 
w ostatnich dekadach), właściwym kierunkiem rozwoju powinien być taki, w któ
rym priorytet stanowiłaby polityka ukierunkowana na państwa latynoamerykańskie. 
W związku z tym rodzi się jednak pytanie o europejskie korzenie Ameryki. Zda
niem S. P. Huntingtona, czasy monolitycznego państwa amerykańskiego, opartego 
na WASP-owskiej tradycji, minęły bezpowrotnie i wydatnie przyczyniła się do tego 

http://www.foreignpoli-cy.com
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amerykańska polityka ¡migracyjna. Największe zagrożenie niesie masowa imigra
cja latynoska i azjatycka. Napływającym falom imigrantów sprzyjają osiągnięcia 
współczesnej techniki. Dostępność do szybkich i łatwych środków transportu mię
dzy kontynentami, a co za tym idzie - możliwość utrzymywania bliskich kontaktów 
z macierzystą kulturą i krajem, sprawiają, że wśród imigrantów osłabły tendencje 
asymilacyjne.

Krytycy zarzucają S. P. Huntingtonowi nazbyt duży fatalizm treści zawartych 
w książce i postrzeganie tożsamości społeczeństwa amerykańskiego jako zbyt słabej 
i kruchej w obliczu stojących przed nią wyzwań14. Trudno nie przyznać im racji, 
choćby w kwestii poglądów na imigrację. Imigracja ma zarówno negatywne, jak 
i pozytywne skutki. Do najbardziej oczywistych rezultatów tego procesu są zalicza
ne zmiany demograficzne, ekonomiczne, kulturowe oraz polityczne. Coraz częściej 
wskazuje się na Latynosów jako na najistotniejsze źródło przemian zachodzących 
we współczesnym społeczeństwie amerykańskim. Takie przekonanie wyrosło na 
gruncie szybko powiększającej się imigracji z krajów latynoamerykańskich, która 
doprowadziła do wyniesienia społeczności hiszpańskojęzycznej na pierwsze miejsce 
pod względem liczebności spośród grup etnicznych zamieszkujących Stany Zjedno
czone. Do czynników sprzyjających zwiększonemu odpływowi ludności latynoskiej 
z krajów macierzystych należą: duża mobilność społeczeństw latynoamerykańskich, 
znaczny wzrost młodej części populacji w wieku 15-35 lat, przekształcenia gospo
darcze, zmiany w poziomie wykształcenia, a także ułatwienia komunikacyjne15. 
Każde przybywające do USA pokolenie imigrantów boryka się z innymi problema
mi. Uważa się, że dopiero o czwartym pokoleniu można powiedzieć, że jest w pełni 
przystosowane do głównego nurtu społecznego i zintegrowane z nim. Najwięcej 
barier ma do pokonania pierwsze pokolenie, które spotyka się z koniecznością wpro
wadzenia w życie największych zmian. Natężenie szoku wywołanego kontaktem 
z nowym środowiskiem w znacznej mierze zależy od stopnia „przygotowania” jed
nostki do zmian wynikających z nowej sytuacji, ale również od dystansu kulturowe
go, wiedzy oraz doświadczenia16.

14 A. Wolfe, Native Son: Samuel Huntington Defends the Homeland, „Foreign Affairs”, 
2004, May/June, http://www.foreignaffairs.com/articles/59908/alan-wolfe/native-son-samuel-hun- 
tington-defends-the-homeland [9 VI 2010].

15 M. Skoczek, Migracje ludności Ameryki Łacińskiej w drugiej połowie XX wieku, 
[w:] Migracje 1945-1995, red. J. E. Zamojski, Warszawa 1999, s. 70, Migracje i Społeczeń
stwo, 3.

16 R. M a j e w s k i, Imigranci jako kategoria polityczna współczesnej cywilizacji, [w:] Imi
granci i społeczeństwa przyjmujące, s. 29.

17 B. Lisocka-Jaegermann, Migracje a społeczności lokalne w Ameryce Łacińskiej, 
[w:] Migracje 1945-1995, s. 83.

W przypadku następnych pokoleń kontakt z napływającymi imigrantami często 
wyzwala również zmiany w poczuciu wspólnotowym; w szczególności dotyczy to 
imigrantów z tego samego kręgu kulturowego. Ludzie na nowo odkrywają swoje 
korzenie i często powracają do zapomnianych zwyczajów17.

http://www.foreignaffairs.com/articles/59908/alan-wolfe/native-son-samuel-hun-tington-defends-the-homeland
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Niniejsza książka ma na celu prezentację historii imigracji latynoskiej do Stanów 
Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po II wojnie światowej. 
Zostały w niej przedstawione różnorodne tendencje i procesy zachodzące w społe
czeństwie amerykańskim przy udziale populacji hiszpańskojęzycznej, jak również 
następstwa tych procesów. Celem zaprezentowania tych zagadnień jest stworzenie 
trójwymiarowego obrazu Latynosów zamieszkujących w USA. Jedną płaszczyznę 
tej trójwymiarowości stanowi tło histoiyczne, wyjaśniające różne przyczyny migra
cji ludności, a drugą - charakterystyka sylwetki współczesnego imigranta Latynosa, 
nakreślona przez analizę danych demograficznych odnoszących się do tej populacji. 
Całości dopełniają rozważania nad rolą odgrywaną przez imigrantów latynoskich 
w społeczeństwie amerykańskim.

Rozdział 1.1, zatytułowany Pojęcie migracji i typologie procesów migracyjnych, 
przybliża definicję pojęcia migracja oraz prezentuje wybrane typologie migracji 
funkcjonujące w literaturze przedmiotu. Zostały tu omówione charakterystyczne ce
chy imigracji do USA, jej przyczyny i skutki. W rozdziale 1.2 przedstawiono ogólny 
zarys historii migracji do Stanów Zjednoczonych. Przyjęte ramy czasowe, od pierw
szych „pielgrzymów” do zakończenia II wojny światowej, pozwoliły na stworzenie 
wielowymiarowego obrazu płaszczyzny, na której wyrosła współczesna migracja do 
USA. Charakter powojennej imigracji różni się od tej sprzed II wojny światowej, 
stąd konieczne jest przedstawienie sytuacji z okresu poprzedzającego czas właściwy 
tematyce książki. Dzięki temu różnice i podobieństwa nabierają wyrazistości.

Pierwszym prawnym regulacjom imigracji do Stanów Zjednoczonych został 
poświęcony rozdział 2, pt. Prawne regulacje imigracji do USA do 1945 roku. Ame
rykańskie prawo imigracyjne początkowo powstawało ad hoc, tworzone z potrze
by uregulowania coraz to nowych problemów wynikających z imigracji. Niemniej 
jednak doniosłość następstw rodzących się z procesów migracyjnych sprawiła, że 
uprawnienia dotyczące regulowania napływu imigrantów zostały zastrzeżone do 
wyłącznych kompetencji władz federalnych. W rozdziale tym przedstawiono pierw
sze akty prawne zawierające unormowania odnoszące się do napływu imigrantów, 
np. Chinese Exclusion Act z 1882 r., który utracił moc dopiero w 1943 r. i przez 
długi czas wstrzymywał napływ imigracji azjatyckiej. Omówiono również kryteria, 
jakimi kierowano się przy określaniu skali dopuszczalnej imigracji, takie jak system 
kwot czy preferencji. Zawarte w tej części książki rozważania są kontynuowane 
w rozdziale 2.3, przybliżającym zagadnienie współczesnego amerykańskiego prawa 
imigracyjnego w kontekście federacji i stanów.

Stany nie mają uprawnień do stanowienia prawa imigracyjnego, co jednak nie 
oznacza, że pozostają bierne w kwestii imigrantów. Na tym szczeblu podziału admi
nistracyjnego opracowuje się rozmaite programy dotyczące imigracji. Sprawy, takie 
jak edukacja czy opieka medyczna, pozostające w kompetencji stanów, wyraźnie 
wiążą się z problemem napływu nowych przybyszów. Zagadnienie to zostało prze
analizowane na przykładzie: Kalifornii, Teksasu, Florydy i Illinois, a więc stanów, 
w których grupy latynoskie są bardzo liczne.
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Populacja latynoska w Stanach Zjednoczonych, choć wywodzi się ze wspólnego 
kręgu kulturowego, jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie. Heterogeniczność tej 
społeczności znalazła odzwierciedlenie w sferze języka opisującego to środowisko. 
Wyjaśnieniu istniejących w literaturze przedmiotu określeń imigracji latynoskiej zo
stał poświęcony rozdział Zróżnicowanie imigracji latynoskiej w USA - problematy
ka terminologiczna. Bogactwo i różnorodność terminów może łatwo doprowadzić 
do nieporozumień. Hispanics, Latinos, Chicanos, Spanish, Latin Americans - to 
najczęściej spotykane terminy określające ogół imigrantów latynoskich w Stanach 
Zjednoczonych. We wspomnianym powyżej rozdziale przedstawiono genezę tych 
pojęć, ale również ich znaczenie i społeczne konotacje. Dla uproszczenia w książce 
przyjęto określenie Latynosi lub ludność hiszpańskojęzyczna dla ogółu imigracji 
z Ameryki Środkowej, Południowej i Meksyku.

Według szacunkowych danych z 2008 r., zgromadzonych przez Biuro Spisu 
Powszechnego (U.S. Census Bureau), najliczniejsze grupy latynoskie mieszkające 
w USA to: Meksykanie, Portorykańczycy, Kubańczycy, Salwadorczycy oraz Do- 
minikańczycy. Niezaprzeczalnie dominują Meksykanie (niemal 31 min). Drugą co 
do wielkości latynoską grupą etniczną są przybysze z Portoryko (4,2 min), trzecią 
- Salwadorczycy i Kubańczycy (po 1,6 min), a najmniej liczną Dominikańczycy 
(1,3 min). Rozważane w książce zagadnienia ograniczono tylko do trzech grup et
nicznych - Meksykanów, Portorykańczyków i Kubańczyków. Charakterystyce wy
mienionych trzech narodowości, stanowiących rdzeń latynoskiej imigracji, został 
poświęcony rozdział 3.2, zatytułowany Dominujące grupy emigracji latynoskiej. 
Wybór ten uzasadnia wiele argumentów. Według danych demograficznych przed
stawionych przez Biuro Spisu Powszechnego z ostatniego przeprowadzonego spisu 
z 2000 r.18, są to trzy najliczniejsze narodowości latynoskie w USA. Na podstawie 
przytoczonych powyżej cząstkowych badań z 2008 r. można zaobserwować, że stru
mień ¡migracyjny do USA zmienił swój profil, na skutek czego w coraz większej 
liczbie napływają Latynosi z Ameryki Centralnej i Karaibów.

Census 2010 jest właśnie w trakcie gromadzenia informacji, stąd posiłkować się można 
tylko fragmentarycznymi badaniami i szacunkowymi danymi.

Wybrane grupy, meksykańska, portorykańska i kubańska, są również doskona
łym materiałem badawczym obrazującym zagadnienia poruszone w niniejszej pra
cy. Omawiając temat nielegalnej imigracji latynoskiej, trudno o bardziej reprezenta
tywną grupę niż Meksykanie. Kubańczycy to ciekawy przykład do analizy sytuacji 
uchodźców w USA. Najbardziej intrygującą grupą wydają się Portorykańczycy, 
zważywszy na ich dwuznaczny status migracyjny wynikający z pozycji Portoryko.

Rozdział Imigracja latynoska w świetle materiałów spisowych niemal w cało
ści napisano, opierając się na materiałach źródłowych. Do zawartych w nim analiz 
posłużyły przede wszystkim dane opublikowane przez Biuro Spisu Powszechnego, 
ale również wyniki badań ośrodków akademickich i organizacji o charakterze think- 
tank. Zamieszczone w książce tabele i wykresy, podobnie jak towarzyszące im ko
mentarze, to w większości wynik własnych analiz autorki zgromadzonych danych 
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źródłowych. W rozdziale tym uwzględniono wielowymiarowość charakterystyki 
populacji latynoskiej w USA, skupiając się na najistotniejszych zagadnieniach, ta
kich jak: liczebność, rozmieszczenie, wykształcenie, legalność pobytu oraz stopień 
przystosowania do głównego nurtu amerykańskiego życia.

Badania wskazują wzrost liczby Amerykanów deklarujących tożsamość laty
noską o 60% (1990-2000). Badacze tak duży przyrost tłumaczą zmianą sposobu 
formułowania pytań w dwóch ostatnich edycjach spisu, co może prowadzić do mani
pulacji statystycznych. W 1990 r. pytano o miejsce urodzenia, uznając je za czynnik 
pozwalający ustalić latynoskie pochodzenie respondenta, zaś w 2000 r. o tożsamość 
narodową. Dzięki temu wielu Amerykanów pochodzenia latynoskiego, urodzonych 
w Stanach Zjednoczonych, mogło się przyznać do tożsamości latynoskiej i tym sa
mym przyczynić się do wzrostu procentowego tej grupy.

W niniejszej publikacji zaprezentowano również wybrane problemy nawią
zujące do napływu i obecności imigracji latynoskiej, z jakimi boryka się państwo 
amerykańskie. W rozdziale Wybrane problemy imigracji latynoskiej na szczeblu fe
deralnym zostały przedstawione zagadnienia natury prawno-polityczno-społecznej, 
widziane z pozycji państwa federalnego. Przedmiotem rozważań stały się decyzje 
Kongresu i prezydenta dotyczące regulacji imigracji, zarówno pod względem napły
wu, jak i funkcjonowania imigrantów w społeczeństwie. Wśród najbardziej proble
matycznych zagadnień zostały wybrane zjawiska nielegalnej imigracji i zatrudniania 
pracowników sezonowych oraz problem równych praw dla języka hiszpańskiego.

Celem rozdziału 5.2 było przybliżenie zagadnienia społecznego organizowania 
się imigrantów i charakterystyka organizacji imigrantów latynoskich działających 
w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiono historię powstania i działalności najwięk
szych organizacji latynoskich, takich jak National Council of La Raza. Rozdział 5.3 
poświęcono roli, jaką społeczność hiszpańskojęzyczna odgrywa w społeczeństwie 
amerykańskim.

Omówienie przedstawionych w książce zagadnień było możliwe dzięki prze
studiowaniu wielu prac poświęconych tej tematyce przede wszystkim z amerykań
skiego kręgu naukowego. W Polsce nie powstały jeszcze kompleksowe opracowa
nia w tym zakresie. Wśród przywołanych pozycji są m.in.: D. Hoerder, Cultures 
in Contact. World Migrations in the Second Millenium, Durham-London 2002; 
R. Daniels, Coming to America. A History of Immigration and Ethnicity in American 
Life, New York 2002; E. R. Barkan, And Still They Come. Immigrants and American 
Societyl920 to the 1990s, Illinois 1996; D. R. Gabaccia, Immigration and Ameri
can Diversity. A Social and Cultural History, Malden 2002. Z polskiej literatury 
przedmiotu warto wymienić: T. Paleczny, Współczesne społeczeństwo amerykańskie 
w perspektywie socjologicznej, Kraków 2002; J. Rokicki, Kolor, pochodzenie, kultu
ra. Rasa i grupa etniczna w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 
2002; A. Kapiszewski, Asymilacja i konflikt. Z problematyki stosunków etnicznych 
w Stanach Zjednoczonych, Warszawa-Kraków, 1984.

Nieocenionym źródłem, pomocnym w opracowywaniu wielu zagadnień, oka
zały się również artykuły naukowe opublikowane m.in. w „International Migration 
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Review”, „Journal of Interamerican Studies and World Affairs” oraz prace wydane 
w serii Migracje i społeczeństwo.

Wśród materiałów źródłowych w bibliografii książki dokumenty Kongresu, 
administracji federalnej, administracji lokalnej, a także dokumenty innych państw 
i opublikowane przez Biuro Spisu Powszechnego (U.S. Census Bureau), które sta
nowiły najważniejsze źródło danych wykorzystanych do opracowania rozdziału do
tyczącego liczebności i wielopłaszczyznowej różnorodności populacji latynoskiej 
zamieszkującej terytorium Stanów Zjednoczonych. Informacje te zostały dodatko
wo wzbogacone o wyniki badań prowadzonych przez różnorodne ośrodki badawcze, 
takie jak The Julian Samora Research Institute przy Michigan State University czy 
David Rockefeller Center for Latin American Studies przy Harvard University.

Polskie badania nad tematyką latynoamerykańską znajdują się w fazie coraz 
intensywniejszego rozwoju, aczkolwiek literatura polskojęzyczna w tym zakresie 
jest nadal skromna. Dostępne prace to cenne źródło wielu użytecznych informacji, 
niemniej jednak stanowią zaledwie wierzchołek góry lodowej w obrębie polskich 
badań nad tym zagadnieniem. Celem niniejszej publikacji było kompleksowe przed
stawienie populacji trzech największych grup latynoskich zamieszkujących w USA. 
W związku z tym część historyczna pracy zawiera usystematyzowane i zebrane fak
ty odnoszące się do tematyki migracji latynoamerykańskiej, podczas gdy pozostała 
część opisuje najbardziej aktualną charakterystykę demograficzną grup latynoskich 
mieszkających w USA. W książce omówiono również zagadnienia, którym w pol
skich publikacjach poświęcono niewiele miejsca lub nie poruszono ich w ogóle. 
W szczególności dotyczy to imigracji w kontekście lokalnym i tego, w jaki sposób 
stany radzą sobie z napływającą ludnością. Wspomniane zagadnienie jest tym bar
dziej interesujące, że władze stanowe w rzeczywistości mają więcej do czynienia 
z problemem imigracji niż federalne. Dodatkowo zagadnienia społecznego i poli
tycznego organizowania się emigrantów latynoskich w USA stanowi również swo
iste novum w polskiej literaturze.

Nie od dzisiaj wiadomo, że prasa była pierwszym medium odzwierciedlającym 
zmiany zachodzące w społeczeństwie. Informowała o nastrojach społecznych i sto
sunkach wewnątrz danej populacji. Materiały prasowe okazały się wielce przydatne 
przy tworzeniu rozdziału dotyczącego roli społeczności latynoskiej w społeczeństwie 
amerykańskim. Z jednej strony prasa to doskonały barometr mierzący społeczne 
nastroje i wskazujący na zagadnienia, które są istotne dla obywateli. Z drugiej stro
ny stanowi potężne źródło kształtowania opinii publicznej, a toczące się na łamach 
czasopism polemiki nie pozostają bez znaczenia dla profilowania polityki. Wśród 
przytoczonych tutaj materiałów prasowych znalazły się artykuły szanowanych tytu
łów opiniotwórczych, takich jak „The Wall Street Journal”, „The Washington Post”, 
„The New York Times”, a także z periodyków, np. „Foreign Affairs”, czy też jego 
mutacji wydawanej w języku hiszpańskim - „Foreign Affairs en Espanol”.

Obok artykułów prasowych, ważną formą pozyskiwania informacji są również 
tzw. press releases, rozsyłane zainteresowanym przez różne organizacje zajmujące 
się zagadnieniami imigracji. Ich podstawowa zaleta polega na bieżącym informo



16 Wprowadzenie

waniu o wszelkiego rodzaju wydarzeniach, opracowywanych projektach prawnych 
itp. W bibliografii zostały ujęte notatki prasowe rozsyłane zarówno przez organy 
administracji rządowej, jak i organizacje imigracyjne. Te ostatnie pozwalają śledzić 
aktywność organizacji w promowaniu bądź zwalczaniu określonych propozycji po
litycznych czy społecznych. Stanowią równocześnie wyraźny wskaźnik, w jakim 
kierunku zmierza dana organizacja.

Przedstawiona książka jest zmodyfikowaną wersją pracy doktorskiej napisa
nej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Mani, która została obroniona w lutym 
2006 r. w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wy
dziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdeczne podziękowania kieruję do Promotora za poświęcony czas, cen
ne wskazówki i życzliwą pomoc, jaką otrzymałam w czasie pracy nad dysertacją. 
Dziękuję za wszystkie uwagi Recenzentom, prof. dr hab. Jadwidze Kiwerskiej 
z Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz prof. dr. hab. Lubomirowi Zyblikiewiczowi 
z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Ich wnikliwe spostrzeżenia okazały się niezwykle przydatne również 
w czasie przygotowywania wersji do druku. Dziękuję prof. dr. hab. Adamowi Wa
laszkowi, Dyrektorowi Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, nie tyl
ko za wartościowe uwagi naukowe dotyczące prezentowanych zagadnień, ale rów
nież za wsparcie i umożliwienie wydania tej publikacji.



Rozdział 1.

Pojęcie i zarys migracji do USA

1.1. Pojęcie migracji i typologie procesów migracyjnych

Migracje są uważane za najważniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludzi. Od
grywały one w dziejach doniosłą rolę, kształtując nowe społeczeństwa i modyfikując 
już istniejące. Ruchy migracyjne nie są jednorodne. Ich charakter wynika z wielu 
różnorodnych czynników. Jedne z nich są dobrowolne i uzależnione tylko od indy
widualnej decyzji jednostki, inne są wymuszane przez czynniki natury politycznej, 
ekonomicznej lub losowej. Wszystkie spośród licznych definicji pojęcia „migracja” 
zawierają jeden wspólny element. Jest nim założenie o stałym lub względnie sta
łym przemieszczaniu się ludności. To eliminuje z poziomu definicyjnego wędrówki 
o charakterze np. turystycznym. Migracja jest procesem oddziałującym nie tylko 
na przemieszczające się grupy, ale również na społeczności i państwa przyjmujące 
imigrantów. Trudno ocenić, która ze stron zaangażowanych w ruchy migracyjne stoi 
przed większym wyzwaniem. Zarówno migrujący, jak i społeczności przyjmujące 
muszą sprostać konfrontacji różnych systemów kulturowych. Migrantom towarzy
szą obawy związane z utratą poczucia bezpieczeństwa wy wołaną przez konieczność 
opuszczenia znanego otoczenia, form życia społecznego i kulturowego. Przybycie 
do docelowego miejsca migracji nie wpływa znacząco na poprawę sytuacji migru
jącego. Musi on bowiem sprostać wielu nowym wymaganiom, do których jeszcze 
nie przywykł. Tym samym na owym etapie migranci znajdują się w stanie swoistego 
zawieszenia pomiędzy dwoma światami, starym - właśnie opuszczonym - a no
wym, do którego reguł trzeba się dopiero dostosować. Czas trwania w takim stanie 
przejściowym zależy od wielu czynników. Wśród nich znajdują się: otwartość na 
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asymilację, znajomość języka kraju przyjmującego oraz łatwość przystosowania się 
do odmiennych norm kulturowych i społecznych. Jest to trudna faza, ponieważ mi
grujący muszą zbudować swój model funkcjonowania w nowych warunkach. Umie
jętność zrekonstruowania własnej tożsamości gwarantuje przejście do następnego, 
właściwie ostatniego etapu migracji, polegającego na zasymilowaniu się nowo przy
bywających z głównym nurtem społeczności, w której przyszło im żyć. Zespół ne
gatywnych czynników wpisanych w proces migracji stymuluje tzw. migrację łańcu
chową. Migrujący, by zmniejszyć „stres” migracyjny i łatwiej odnaleźć się w nowej 
sytuacji, najchętniej jako miejsce docelowe swojej wędrówki wybierają rejony już 
w znacznym stopniu zasiedlone przez przedstawicieli tej samej grupy etnicznej.

Różnorodnym wyzwaniom muszą sprostać również państwa atrakcyjne dla imi
grantów. W przypadku tych krajów, gdzie napływ nowych przybyszów jest wyjąt
kowo mocno odczuwalny, często społeczności przyjmujące wyrażają obawy utraty 
poczucia bezpieczeństwa, najczęściej ekonomicznego.

Stany Zjednoczone są w skali globalnej jednym z przodujących państw nie tyl
ko w liczbie przyjmowanych imigrantów, ale również w zakresie mobilności swe
go społeczeństwa. Jedna czwarta mieszkańców tego kraju nie mieszka w stanie, 
w którym się urodziła, a każdego roku jeden na pięciu Amerykanów zmienia miejsce 
zamieszkania19.

19 Ethnicity in Contemporary America: A Geographical Appraisal, ed. J. O. M c K e e, Lan
ham 2000, s. 3.

20 D. R. G a b a c c i a, op. cit., s. 2.
21 W dalszych rozważaniach przyjęłam potoczne rozumienie słowa imigrant jako każdej oso

by przybywającej do USA w celu poszukiwania lepszego życia, bez względu na to, czy wyraża 
ona chęć pozostania w Stanach Zjednoczonych na stałe i uzyskania obywatelstwa, czy traktuje 
swój pobyt tymczasowo.

Kiedy mówimy o Stanach Zjednoczonych, że są krajem imigrantów, nie ma 
w tym przesady. Mało kto jednak zastanawia się nad konotacjami, jakie to stwierdze
nie wywołuje. Rodzi się bowiem wiele pytań o to, kto jest imigrantem, kto definiuje 
warunki imigracji itd. Najprostsza definicja zaczerpnięta z języka potocznego mówi, 
że imigrant to osoba urodzona za granicą, która migruje do kraju przyjmującego 
w poszukiwaniu lepszego życia. Definicja ta, choć ujmująco prosta, nie tłuma
czy np. tego, czy napływających na kontynent północnoamerykański przybyszów 
w XVII w. również można nazwać imigrantami. Wszak byli to cudzoziemcy przy
bywający do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. Zważywszy jednak na fakt, 
że to rządy państw definiują imigrację i imigrantów, w przypadku wspomnianych 
siedemnastowiecznych przybywających trudno określać ich imigrantami w sytuacji, 
kiedy Stanów Zjednoczonych wówczas jeszcze w ogóle nie było na mapie politycz
nej świata20. Władze amerykańskie posługują się definicją, która mówi, że imigrant 
to cudzoziemiec zamierzający migrować do USA z zamiarem uzyskania obywatel
stwa tego państwa. Osoba wybierająca się na krótki, np. turystyczny pobyt do Sta
nów Zjednoczonych, w świetle tej definicji nie jest zatem imigrantem21. Wyrazem 
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tego jest wydawana wiza nieimigracyjna. Wizy ¡migracyjne otrzymują wyłącznie 
te osoby, które udają się do USA na pobyt stały i które, po spełnieniu wszystkich 
warunków przewidzianych amerykańskim prawem ¡migracyjnym, mogą otrzymać 
obywatelstwo tego kraju.

Inna definicja imigracji22 mówi, że jest to pojęcie pochodzące z łaciny i oznacza 
napływ ludności obcej, osiedlającej się na stałe w jakimś kraju. Ta definicja nie wyda- 
je się adekwatna w części dotyczącej długości pobytu, szczególnie, jeśli przyjrzymy 
się współczesnej imigracji ekonomicznej23. W przytłaczającej większości przypad
ków ma ona charakter tymczasowy, a zatem nie wiąże się z zamiarem osiedlenia się 
w danym kraju. Takie wytłumaczenie pojęcia imigracja może być stosowane właści
wie tylko w odniesieniu do początków zjawiska, kiedy pierwsi imigranci przybywali 
na ziemie amerykańskie z wyraźnym zamiarem zasiedlenia ich i pozostania na stałe. 
Właśnie wtedy pierwsi osadnicy, którzy już zdążyli się zadomowić na nowym tery
torium, utożsamiali pojęcie imigracji z osadnictwem trwałym i negatywnie oceniali 
przybyszów deklarujących brak woli pozostania. W odniesieniu do współczesnej 
imigracji pojęcie to znacznie pełniej zostało opisane w definicji mówiącej, że jest to 
przesiedlanie lub przenoszenie się ludności z jednego kraju do drugiego; ze względu 
na kryterium czasowe wyróżnia się imigracje: trwałe, okresowe i sezonowe24.

22 Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 298; U.S. Immigration 
and Naturalization Laws and Issues: A Documentary History, ed. M. LeMay, E. R. В а г к a n, 
U.S. Westport 1999, s. 315; National Confcrence of State Legislatures, Common Immigration 
Terms, http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=13150 [12 III 2010]; T. Paleczny, Współczes
ne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej. Zarys podstawowych zagadnień, 
Kraków 2002, s. 91.

23 A. P o r t e s, R. G. R u m b a u t, Immigrant America. A Portrait, Berkeley 1996, s. 26.
2,1 R. W. L o h r m a n n, Ogólnoświatowe ruchy migracyjne w latach dziewięćdziesiątych, 

[w:] Regulacje procesów migracyjnych, organizacje międzynarodowe i polityki migracyjne 
wybranych krajów, red. S. Golinowska, E. Marek, Warszawa 1994, t. 1-3, s. 56, Studia 
o procesach migracji zagranicznych, 3;P. Kaczmarczyk, Migracje o charakterze cyrkulacyj- 
nym a inne formy mobilności terytorialnej w świetle doświadczeń badawczych, Warszawa 2002, 
s. 37-39, Prace Migracyjne, 45.

25 Ethnicity in Contemporary America..., s. 4.

Za jednego z pionierów w zakresie budowania teorii migracyjnych uważa się 
Ernesta Georga Ravensteina. W artykułach opublikowanych pod koniec XIX w., 
podsumowując prowadzone badania nad migracjami, zawarł on m.in. następujące 
wnioski25:
1. Migracje a odległość. Większość migrantów wędruje na niewielkie odległości, 

zaś ci, którzy migrują daleko, najczęściej za miejsce docelowe wybierają duże 
miasta.

2. Etapowość migracji. Mieszkańcy miejscowości sąsiadujących bezpośrednio 
z gwałtownie rozwijającymi się miastami przemieszczają się do tych miast, a na 
ich dotychczasowe miejsca pobytu przybywają osoby z miejscowości bardziej 
odległych.

http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=13150
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3. Ludność zamieszkująca obszary miejskie jest mniej skłonna do migracji niż lud
ność z obszarów wiejskich.

4. Kobiety a migracje. Kobiety podejmując decyzję o migracji przemieszczają się 
zwykle na niewielkie odległości.

5. Migracje a postęp techniczny. Rozwój przemysłu, łatwość szybkiego przemiesz
czania się oraz rozbudowa infrastruktury społecznej i gospodarczej powodują 
wzrost rozmiarów migracji i wydłużanie tras przemieszczeń.

6. Migracje a ekonomia. Motywy o charakterze ekonomicznym są najsilniejszymi 
determinantami procesów migracyjnych, zwłaszcza przy dużym międzyregional
nym zróżnicowaniu sytuacji ekonomicznej.

Charakterystyka zjawiska migracji to złożony proces, którego przebieg jest uwa
runkowany rozmaitymi czynnikami, pozwalającymi na tworzenie wielu modeli mi
gracyjnych. Jedna z pierwszych typologii (William Petersen) wymienia migrację 
pierwotną (primitive), indywidualną (free-individual), masową (groups or mass), 
ograniczoną (restricted) i wymuszoną (impelled or forced)2b. Migrację pierwotną 
wywołują siły natury, z którymi migrujący nie są w stanie sobie poradzić, takie jak 
czynniki geofizyczne, meteorologiczne itd. W przypadku migracji indywidualnej, 
wędrujący samodzielnie bez żadnej zinstytucjonalizowanej presji podejmują decy
zję o przemieszczeniu się. Migrują samodzielnie, ewentualnie z rodzinami. Migracja 
masowa od poprzedniego modelu różni się właściwie tylko liczebnością migrują
cych grup, które są zdecydowanie liczniejsze niż grupy rodzinne. Przykładem mi
gracji ograniczonej jest np. okres, który w USA zapanował po uchwaleniu Chinese 
Exclusion Act (1882), a zwłaszcza po 1921 r. Stany Zjednoczone wprowadziły wów
czas wiele ograniczeń zarówno co do liczebności, jak i składu etnicznego strumienia 
imigrantów. W odniesieniu do migracji wymuszonej wyróżniono dwie jej odmiany. 
Pierwsza, pomimo zewnętrznej presji, pozostawia migrantowi chociaż niewielki 
margines samodzielności w podjęciu ostatecznej decyzji o migracji. Druga nie po
zostawia żadnej swobody w decydowaniu o przemieszczeniu się. Od około połowy 
XX wieku najczęściej przywołuje się jednak cztery najistotniejsze modele migracji:
• Klasyczny model migracji jest charakterystyczny dla takich państw, jak Stany 

Zjednoczone, Kanada czy Australia. Zakłada „przyjazną otwartość” tych państw 
wobec imigrantów. Pomimo istnienia formalnych ograniczeń, np. ilościowych, 
państwa generalnie zachęcają do imigracji.

• Kolonialny model imigracji odnosi się przede wszystkim do Wielkiej Brytanii 
i Francji, dwóch dawnych imperiów kolonialnych. Założenia tego modelu mówią 
o faworyzowaniu imigrantów z dawnych posiadłości kolonialnych kosztem pozo
stałych.

• Model gastarbeiterów zakłada otwartość państwa na imigrantów pracowników, 
przyjmowanych na określony czas, przy równoczesnym zastrzeżeniu braku moż- * 

26 Ibidem, s. 8.
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liwości uzyskania przez nich obywatelstwa. Ten model imigracji spotyka się 
w Niemczech, Szwajcarii i Belgii.

• Imigracja nielegalna stanowi problem dla większości państw atrakcyjnych dla imi
grantów, ale Stany Zjednoczone wysuwają się tu na czołową pozycję.

Zważywszy na wielokierunkowość procesu migracji, w literaturze przedmiotu mamy 
do czynienia z kilkoma pojęciami opisującymi kierunek ruchów migracyjnych. Na
leżą do nich: emigracja, imigracja, repatriacja, imigracja powrotna i przesiedlenie27. 
Emigracja to wędrówka z kraju wysyłającego, który migrujący opuszczają w celu 
osiedlenia się w innym miejscu na stałe lub na pewien czas. Mówiąc o emigracji, 
przyjmujemy perspektywę postrzegania migracji z punktu widzenia państwa wysy
łającego. Przeciwna optyka jest potrzebna, kiedy mówimy o imigracji. Dwa następ
ne pojęcia, tj. repatriacja i imigracja powrotna, dotyczą powrotu migrantów do kraju 
pochodzenia. Repatriacja to masowy, zorganizowany przez władze państwowe po
wrót do kraju (np. jeńców, internowanych, przesiedlonych). Przesiedlenia, wysiedle
nia oraz deportacje to przymusowe przemieszczenia się ludności, u których podstaw 
znajdują się takie przyczyny, jak różnego rodzaju konflikty czy wyroki sądowe.

27 A. Wojtaszak, Problematyka migracyjna. Założenia leoretyczno-pragmatyczne, 
[w:] Wybrane problemy narodowościowe, red. M. Czerwiński, J. Mieczkowski, 
A. W o j t a s z a k, Szczecin 1998, s. 94.

28 E. S. L e e, A Theory of Migration, „Demography” Vol. 3, 1966, nr 1, s. 50.

Przywołane powyżej rodzaje ruchów migracyjnych należą do szerszej kategorii 
tzw. migracji zewnętrznych, wyodrębnionej ze względu na obszar migracji. Drugą 
kategorią, opartą na kryterium obszaru są migracje wewnętrzne, które charakteryzu
ją przesiedlenia odbywające się w obrębie jednego kraju. W tym zbiorze znajdująsię 
migracje międzyregionalne i wewnątrzregionalne.

Istotnym zagadnieniem pojawiającym się w trakcie rozważań nad teoriami do
tyczącymi migracji są przyczyny skłaniające ludność do podjęcia decyzji o prze
mieszczaniu się. Najpopularniejszą teorią tłumaczącą to zagadnienie jest teoria „wy
pychania i przyciągania” {push - pull theory). Jej autor, Everette S. Lee, dowodzi, 
że istnieją cztery rodzaje czynników, które wpływają na podjęcie decyzji o migracji. 
Po pierwsze, są to czynniki związane z miejscem pochodzenia, po drugie - czynni
ki związane z miejscem docelowym ewentualnej migracji, po trzecie - przeszko
dy pośrednie (tzw. czynniki frykcyjne), po czwarte - czynniki natury osobistej28. 
W każdym z tych czterech rodzajów determinantów są takie, które przez migran
tów są postrzegane jako pozytywne, i takie, które uznają oni za negatywne. Bilans 
wszystkich tych czynników bezpośrednio skłania jednostkę do podjęcia decyzji 
o migracji lub pozostaniu w miejscu pochodzenia. W zbiorze czynników „wypycha
jących” znajdują się np. uwarunkowania gospodarcze, presja demograficzna, wyso
kie bezrobocie w kraju pochodzenia czy brak środków koniecznych do utrzymania 
rodziny. Do czynników „przyciągających” należą m.in. większa szansa zatrudnienia, 
wyższa płaca, większe możliwości budowania kariery zawodowej oraz łączenie ro
dzin. Przeszkody pośrednie wynikają z różnic kulturowych, rodzaju polityki imigra- 



22 Rozdział 1. Pojęcie i zarys migracji do USA

cyjnej obowiązującej w kraju przyjmującym lub z odległości miejsc pochodzenia 
i docelowego, a co się z tym wiążc - ze zróżnicowania kosztów migracji29.

2,Ó. B. Bodvarsson, H.Van den Berg, The Economics of Immigration: Theory 
and Policy, Berlin-Heidelberg 2009, s. 7; A. Sakson, Migracje - fenomen XX i XXI wieku, 
„Przegląd Zachodni” 2008, nr 2, s. 13.

30 A. E. L a t a p i, P. Martin, G. L. Castro, K. Donato, Factors that Influence Migra
tion, Mexico-U.S. Binational Migration Study Report, U.S. Coinmision on Immigration Reform, 
Vol. 1, Austin 1998, s. 175.

31 A. P or t es, R. Ru m b au t, op. cit., s. 32; R. M aj e w s k i, op. cit., s. 26-28; M. Sko
czek, Współczesne migracje zarobkowe, [w:] Migracje i społeczeństwo..., s. 15; G. Ta p i n o s, 
Rodzaje migracji i ich uwarunkowania, [w:J Regulacje procesów migracyjnych..., s. 33.

32 K. R o m a n i s z y n, Migracje polityczno ekonomiczne jako fenomen współczesności, 
[w:] Migracje polityczne XX wieku, red. J. E. Zamojski, Warszawa 2000, s. 86, Migracje 
i Społeczeństwo, 4.

Tabela 1. Motywy migracji

Motywy migracji Czynniki „wypychające” Czynniki „przyciągające”

Ekonomiczne 
i demograficzne

Ubóstwo, bezrobocie, niskie płace, 
wysoki przyrost naturalny, brak 
podstawowej opieki medycznej, 
braki w systemie edukacji

Perspektywa wyższych zarobków, 
perspektywa poprawy standardu 
życia, rozwój osobisty 
lub zawodowy

Polityczne Konflikty, niebezpieczeństwo, 
przemoc, korupcja, łamanie praw 
człowieka

Poczucie bezpieczeństwa, wolność 
polityczna

Społeczne 
i kulturowe

Dyskryminacja wynikająca 
ze względów etnicznych 
i religijnych

Łączenie rodzin, migracja do kraju 
przodków, brak zjawiska 
dyskryminacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Sakson, Migracje - fenomen XX i XXI wieku, „Przegląd 
Zachodni” 2008, nr 2, s. 13.

Trudno jednoznacznie określić konkretne przyczyny migracji30. Proces ten może 
być powodowany czynnikami ekonomicznymi, wynikającymi z chęci poprawienia 
sytuacji życiowej - wówczas mówimy o migracji ekonomicznej. Szczególnie wy
raźnie zjawisko to uwidocznia się w przypadku bliskiego położenia krajów o kon
trastowo różnym poziomie zamożności, jak w przypadku Stanów Zjednoczonych 
i Meksyku31. Uważa się, że do kategorii migracji ekonomicznych należy większość 
ruchów migracyjnych na świecie. Drugą przyczyną migracji jest aspekt politycz
ny32. Ten rodzaj przemieszczeń ludności przybrał masowy charakter szczególnie 
w XX w. Zalicza się do niego wspomniane już wcześniej migracje będące jedno
stronnym wysiedleniem ludności, dwustronną wymianą państwową, jak również 
ucieczki przed prześladowaniami. Przyczyną migracji mogą być również wzglę
dy religijne. Migracje tego typu przyjmują dwojaki charakter. Z jednej strony wy
nikają z chęci przebywania wśród wyznawców tej samej religii, z drugiej strony 



1.1. Pojęcie migracji i typologie procesów migracyjnych 23

u ich podłoża mogą leżeć obawy przed prześladowaniami religijnymi. Ze względu 
na przyczyny migracji wyróżnia się migracje związane z łączeniem rodzin lub za
wieraniem związków małżeńskich, mające na celu zmianę środowiska społecznego, 
oraz zdrowotne, których celem jest poprawa stanu zdrowia.

Ze względu na czas trwania migracje można podzielić na stałe, czasowe (okreso
we lub sezonowe) lub wahadłowe. Imigracja stała polega na osiedleniu się w doce
lowym miejscu migracji na stałe lub pozostaniu tam bez zamiaru powrotu w czasie 
możliwym do przewidzenia. Migracje czasowe mają przede wszystkim charakter 
ekonomiczny. W wielu krajach istnieje kategoria migracji sezonowych, krótkich, 
często kilkutygodniowych, o charakterze zarobkowym. Szczególnym rodzajem 
przemieszczania się są migracje wahadłowe, które polegają na codziennym ruchu 
wahadłowym, np. do pracy. Z taką sytuacją można się spotkać na granicy meksy- 
kańsko-amerykańskiej. Wielu mieszkańców przygranicznych meksykańskich miast 
dojeżdża do pracy po amerykańskiej stronie, by po zakończonym dniu pracy powró
cić do miejsca zamieszkania na terenie Meksyku.

Do niedawna u podstaw meksykańskiej migracji do USA znajdowało się założe
nie o krótkookresowości pobytu. Bliskość kraju wysyłającego i przyjmującego oraz 
szerokie spektrum możliwości nielegalnego przedostania się przez granicę kształ
towały charakter tej migracji. Założenie o tymczasowości migracji przekładało się 
również na sposób życia populacji meksykańskiej w USA. Problemy z asymilacją 
i ograniczanie codziennego życia do zamkniętych dzielnic etnicznych pozwalały na 
podtrzymanie żywotności kulturowej i poczucia łączności z krajem pochodzenia, 
ale utrudniały przystosowanie się do głównego nurtu amerykańskiego społeczeń
stwa. Tym, co napędzało meksykański strumień migracyjny, był aspekt ekonomicz
ny. Środki finansowe zgromadzone w czasie nawet krótkiego okresu zatrudnienia 
w USA pozwalały niejednokrotnie na wielomiesięczne utrzymanie rodziny migranta 
w Meksyku. Dopiero zaostrzenie przepisów imigracyjnych i amerykańskie starania 
mające na celu uszczelnienie granicy podniosły poziom trudności w nielegalnym 
przekraczaniu granicy. To ograniczyło mobilność transgraniczną Meksykanów na 
rzecz dłuższych pobytów w Stanach Zjednoczonych.

Charakterystyka współczesnych imigrantów, opierająca się na kryterium przy
czyn przybycia do USA, prowadzi do wyodrębnienia następujących typów: imigran
tów zarobkowych (tabor migrants), imigrantów wyspecjalizowanych (proffesional 
immigrants), imigrantów przedsiębiorców (entrepreneurial immigrants), uchodźców 
i azylantów”. W przypadku imigrantów latynoskich, biorąc pod uwagę liczebność 
przedstawicieli poszczególnych kategorii, mówimy przede wszystkim o dwóch za
sadniczych typach. Pierwszy, ponadczasowy w latynoskim procesie migracyjnym, 
to typ imigrantów zarobkowych. Drugi to imigranci przedsiębiorcy, wywodzący się 
przede wszystkim z pierwszej fali migracji uchodźców kubańskich do Stanów Zjed
noczonych. Grupę tę stanowili ludzie w większości dobrze wykształceni, których 
do USA nie przywiodła potrzeba ekonomiczna, lecz obawa przed prześladowaniami * 

53 A. P o r t e s, R. R u m b a u t, op. cit., s. 14.
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politycznymi. Wiele czynników przyczyniło się do sukcesu kubańskich przedsię
biorców, o czym szerzej w dalszej części książki.

Imigracja zarobkowa jest najbliższa ogólnemu, stereotypowemu postrzeganiu 
całej współczesnej imigracji. Jej założenie to napływ stymulowany chęcią podję
cia pracy, wynikającą z dysproporcji ekonomicznych między krajem wysyłającym 
a Stanami Zjednoczonymi34. Dotyczy to stanowisk słabo opłacanych, o które zazwy
czaj nie konkurują obywatele amerykańscy, ale i wymagania stawiane imigrantom 
są prawie żadne. W tej kategorii migrantów dominują imigranci nielegalni. Zdecy
dowanie mniejszy procent stanowią legalni pracownicy kontraktowi.

34 A. Budnikowski, Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji, [w:] Międzynarodo
we stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka - Wyrzykowska, War
szawa 1996, s. 111.

35 A. P o r t e s, R. R u m b a u t, op. cit., s. 14.
36 Ibidem.
37 W. B r e c h t, Światowy problem uchodźców na przestrzeni dziejów, [w:] Regulacje proce

sów migracyjnych..., s. 22.
38 B. Lisocka-Jaegermann, Niewolnictwo a procesy historyczne i kulturowe w Ame

ryce Łacińskiej i na Karaibach, [w:] Migracje - Historia - Kultura, red. J. E. Z a m o j s k i, War
szawa 2002, s. 153, Migracje i Społeczeństwo, 7.

Kategoria imigrantów wyspecjalizowanych obejmujące legalnie przybywają
cych do Stanów Zjednoczonych specjalistów z określonych dziedzin, na których 
istnieje zapotrzebowanie na amerykańskim rynku pracy. Powodem tej migracji nie 
jest brak zatrudnienia w macierzystym kraju, ale kalkulacja ekonomiczna bądź chęć 
dalszego rozwoju zawodowego35.

Trzy czynniki przyczyniły się do powstania enklaw etnicznych, w których do
minują przedsiębiorstwa zakładane i prowadzone przez imigrantów. Należą do nich: 
obecność wystarczającej liczby imigrantów z dostatecznym doświadczeniem w pro
wadzeniu własnej działalności gospodarczej, wyniesionym z macierzystych krajów 
oraz dostęp do źródeł kapitału i siły roboczej36. Spełnienie tych warunków sprzyja 
powstawaniu imigranckich społeczności przedsiębiorców, takich jak Mała Hawana 
w Miami. Charakteryzują się one obfitością niewielkich firm (choć są oczywiście 
i duże przedsiębiorstwa), w których zatrudnienie znajdują głównie członkowie ro
dzin i znajomi właścicieli, a zakres ich działania ogranicza się w dużej mierze do 
zaspokajania potrzeb wspólnoty danej grupy etnicznej.

Wśród wielu typologii dotyczących procesów migracyjnych istnieje również 
taka, która wyróżnia imigrację dobrowolną i przymusową37. Oparta jest na kryterium 
czynnika decydującego o podjęciu decyzji o migracji. Przykładem migracji niedobro
wolnej może być np. XVII-wieczna migracja murzyńska do USA38, zakończona de
finitywnie w 1808 r., kiedy oficjalnie zakazano handlu niewolnikami. Współcześnie 
charakter imigracji przymusowej można przypisać dwóm kategoriom, tj. uchodź
com i azylantom. Stanowią oni dwa odrębne warianty migracyjne, różnicujące się 
ze względu na rodzaj pozwolenia na pobyt w kraju schronienia. W obu przypadkach 
czynnik decydujący o podjęciu decyzji o migracji ma jednak charakter zewnętrzny. 
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W takim przypadku przemieszczenie się jednostki nie wynika z jej wolnego i świa
domego wyboru, lecz lecz odpowiedzią na zewnętrzną presję i poczucie zagrożenia.

Według definicji przyjętej przez amerykański Urząd ¡migracyjny (U.S. Citizen
ship and Immigration Services)39, opierającej się na opracowanej przez Organiza
cję Narodów Zjednoczonych w 1951 r.40, za uchodźcę może zostać uznana osoba, 
wobec której zachodzi uzasadniona obawa doświadczenia przez nią prześladowań 
bądź krzywd fizycznych w kraju macierzystym z powodu rasy, wyznawanej religii, 
przynależności do określonych grup o charakterze społecznym bądź politycznym 
itd.41 Tym samym w świetle prawa bycie uchodźcą nie wiąże się z indywidualną 
decyzją jednostki, ale z decyzją władz państwowych. Z punktu widzenia imigranta 
starającego się o przyznanie mu statusu uchodźcy bądź azylanta różnica jest zasad
nicza. Uchodźcy mają legalny status, prawo do pracy, mogą się ubiegać o świad
czenia przewidziane w ustawie Refugee Act z 1980 r. Osoby, którym odmówiono 
azylu, nie mają żadnego z powyższych przywilejów, co więcej, jeśli nadal pozostają 
w USA, zostają uznani za nielegalnych imigrantów42. Różnica dotyczy również miej
sca pobytu starającego się o przyznanie statusu uchodźcy lub azylanta. O uznanie za 
uchodźcę można się ubiegać tylko poprzez aplikowanie spoza terytorium USA, pod
czas gdy o azyl mogą się starać osoby fizycznie obecne w Stanach Zjednoczonych 

” Dawny Immigration and Naturalization Service (INS) 1 XI 2003 r. zmienił nazwę na 
U.S. Citizenship and Immmigration Services (USCIS). Historia tej instytucji sięga 1891 r., kiedy 
Kongres utworzył Biuro Imigracyjne (Immigration Bureau), będące wówczas częścią Departa
mentu Pracy i Handlu (Department of Commerce and Labor), który w 1913 r. przemianowano 
na Departament Pracy (Department of Labor). W 1932 r. Immigration Bureau i Naturalization 
Bureau połączyły się i utworzono Immigration and Naturalization Service (INS). W 1940 r. de
cyzją Kongresu INS przeniesiono do Departamentu Sprawiedliwości (Department of Justice), 
a obecnie podlega on Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland 
Security). Por. M. M. N gai, The Strange Career of the Illegal Alien: Immigration Restriction 
and Deportation Policy in the United States, 1921-1965, „Law and History Review” Vol. 21, 
Spring 2003, nr. 1, http://www.historycooperative.org/joumals/lhr/2Ll/ngai.html [16 IX 2010]; 
M. L. Smith, Overview of INS History to 1998, U.S. Department of Homeland Security, 
U.S. Citizenship and Immigration Services, http://uscis.gov/graphics/aboutus/history/articles/ 
oview.htm [28 VII 2010]; INS Reform and Border Security Act of 1999: Hearing before the Sub
committee on Immigration of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 106,h Con
gress, l5' Session, serial No. J-106-51, 1999, 23 IX, http://www.gpoaccess.gov [28 Vll 2010].

40 The United Nations Refugee Agency, Text of the 1951 Convention and ¡967 Protocol, 
http://www.unhcr.org/3b66c2aal0.html [28 VII 2010].

41 U.S. Citizenship and Immmigration Services, Definition of Refugee from Immigration and 
Nationality Act, http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f6141765 
43 f6d 1 a/?vgnextoid=091 a96981298d01 OVgn VCM10000048f3d6a 1 RCRD&vgnextchannel=82 
8807b03d92b010VgnVCMl0000045f3d6alRCR [28 VII 2010]; The European Union Clarifies 
What It Means by Refugee, European Commision, Justice and Home Affairs, http://ec.europa.eu/ 
justice_home/fsj/asylum/subsidiary/fsj_asylum_subsidiary_en.htm [27 Vll 2010].

42 U.S. Citizenship and Immmigration Services, Types of Asylum Decisions, http://www.uscis. 
gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d 1 a/?vgnextchannel=f39d3e4d7 
7d7321 OVgn VCM 100000082ca60aRCRD&vgnextoid=4a49549bfD68321 OVgn VCM 100000082 
ca60aRCRD [27 VII 2010]; A. P o r t e s, R. R u m b a u t, op. cit., s. 23; J. G u s к i n, D. L. W i 1 - 
son, The Politics of Immigration. Questions and Answers, New York 2007, s. 31.

http://www.historycooperative.org/joumals/lhr/2Ll/ngai.html
http://uscis.gov/graphics/aboutus/history/articles/
http://www.gpoaccess.gov
http://www.unhcr.org/3b66c2aal0.html
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f6141765
http://ec.europa.eu/
http://www.uscis
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(niezależnie od ich bieżącego statusu ¡migracyjnego) lub wyrażające taką potrzebę 
na przejściu granicznym43.

43 Ibidem.
44 G. Ve г n e z, K. F. M с С a r t h y, The Costs of Immigration to Taxpayers: Analytical and 

Policy Issues, Rand Corporation, Center for Research on Immigration Policy, http://www.rand. 
org/pubs/monograph_reports/2007/MR705.pdf [27 VII 2010].

45 D. J a m e s, Illegal immigration - an unfolding crisis, New York 1991, s. 4.

W dalszych rozdziałach książki pojawia się również pojęcie imigracji i imigran
tów nielegalnych44. Jest to rodzaj typologii migracji oparty na kryterium legalno
ści pobytu imigrantów w kraju przyjmującym. Imigrantem nielegalnym w świetle 
amerykańskiego prawa zostaje się przynajmniej na dwa sposoby: po pierwsze przez 
przekroczenie granicy bez wymaganych dokumentów, po drugie - pozostanie na 
terytorium USA po terminie wygaśnięcia ważności wizy. Wielu spośród badaczy 
zajmujących się tą tematyką woli jednak posługiwać się pojęciem „imigrant nie
udokumentowany” (undocumented immigrant) bądź „imigrant nieautoryzowa
ny” (unauthorized immigrant). Amerykańskie służby ¡migracyjne preferują termin 
illegal alien - „nielegalny przybysz”. Dwoma wymienionymi wcześniej terminami 
określają tylko jednostki przebywające na terenie Stanów Zjednoczonych po okresie 
wygaśnięcia ważności wizy45.

Jak do tej ogólnej charakterystyki procesu migracji do USA przystaje imigra
cja latynoamerykańska? Analogii jest wiele. Po pierwsze, dopiero ostatnie dekady 
imigracji latynoskiej zaczął charakteryzować wzmożony napływ osób młodych, 
wykształconych, mieszkańców miast. Uprzednio migrowali najczęściej ludzie zaj
mujący się pracą na roli, ubodzy mieszkańcy wiosek i miasteczek. Ich celem było 
również znalezienie zatrudnienia w rolnictwie. Często zdarzały się sytuacje, że fi
nansowego wsparcia emigrującemu udzielała niemal cała osada. Wśród Latynosów 
na podjęcie decyzji o migracji największy wpływ miał czynnik ekonomiczny, choć 
w pewnych sytuacjach, jak w przypadku Kubańczyków, dużą rolę odegrały względy 
polityczne. Wśród źródeł informacji o życiu w Stanach Zjednoczonych nadal do
minuje wiedza uzyskiwana od osób powracających z USA. Podejmowanie decyzji 
o migracji w obrębie jednego kontynentu zazwyczaj przychodzi łatwiej. Najlepszym 
tego przykładem są Meksykanie, których największe skupiska w USA znajdują się 
w bliskim sąsiedztwie granicy Stanów z Meksykiem. Szacuje się, że czynniki natury 
psychologicznej wpływające na podjęcie takiej decyzji nie odgrywają tak istotnej 
roli, jak względy ekonomiczne. Migranci mają świadomość bliskości kraju pocho
dzenia, rozłąka z rodziną nie wydaje się więc tak dotkliwa, a rozwój komunikacji 
i łatwość przemieszczania się na znaczne odległości również przemawia za podję
ciem decyzji o wędrówce.

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z migracjami o charakterze indywi
dualnym, czy grupowym, żywiołowym czy planowym, legalnym czy nielegalnym, 
nie sposób nie dostrzec skutków procesu migracji. Są one odczuwalne zarówno 
w krajach wysyłających, jak i w państwach przyjmujących. Można tu wskazać wiele 
różnorodnych kategorii klasyfikacyjnych, m.in. skutki o charakterze demograficz

http://www.rand
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nym, ekonomicznym czy kulturowym. Jedna z najbardziej widocznych zmian, ja
kie zachodzą w kraju przyjmującym, to przyrost liczby jego mieszkańców. Jest on 
wynikiem nie tylko samego napływu nowych przybyszów, ale również przyrostu 
naturalnego w społecznościach imigranckich. Szczególnie widać to w przypadku 
imigracji latynoskiej osiadłej w Stanach Zjednoczonych. Latynosi należą bowiem do 
grup etnicznych, w których rodziny tradycyjnie już są wielodzietne.

Napływowi migrantów do kraju przyjmującego towarzyszy odpływ ludności 
z kraju wysyłającego, co ma zarówno negatywne, jak i pozytywne strony. Do pozy
tywnych należy zmniejszenie stopy bezrobocia poprzez emigrację znacznej liczby 
ludności w wieku produkcyjnym. To samo zjawisko może być również interpre
towane negatywnie. Odpływ z kraju ludzi w optymalnym wieku, często również 
wykształconych, przyczynia się do starzenia się społeczeństwa i zmniejszenia grupy 
wykształconych kadr.

Wielu zwolenników imigracji w Stanach Zjednoczonych podkreśla pozytywne 
skutki obecności imigrantów. Zaznaczają, że imigranci wypełniają lukę na rynku 
pracy, która powstałaby w sytuacji, gdyby nie było napływu nowych przybyszów. 
Dotyczy to prac cieszących się najmniejszym prestiżem społecznym, słabo opłaca
nych, których nie chcą podejmować Amerykanie. Pozytywnie interpretują również 
swoją obecność w USA sami imigranci. Zarobki pozwalają im na poprawę sytu
acji bytowej. Co więcej, pozytywne skutki odczuwa także kraj wysyłający. Znaczna 
część zarabianych przez imigrantów pieniędzy jest wysyłana do rodzin pozostają
cych w kraju pochodzenia. Taki niemały zastrzyk finansowy dla gospodarek ubogich 
państw stwarza możliwości ożywienia gospodarczego.

Pod względem kulturowo-społecznym skutki migracji są dostrzegalne przede 
wszystkim po stronie państw przyjmujących. Trudno sprostać oczekiwaniom tak 
różnorodnej zbiorowości, jaką jest społeczeństwo amerykańskie, nieustannie wzbo
gacane nowymi falami ¡migracyjnymi46. Problemy asymilacyjne imigrantów i zamy
kanie się w enklawach etnicznych są postrzegane jako negatywny skutek obecności 
„obcych”. W przypadku konfrontacji dwóch środowisk, przyjmującego i napływa
jącego, dochodzi również do swoistej wymiany kulturowej, mającej pozytywne 
i negatywne rezultaty.

46 D.Hoerder, Cultures in Contact. World Migrations in the Second Millennium, Durham- 
-London 2002, s. 512; Immigration Worldwide: Policies, Practices and Trends, ed. U. A. Segal, 
D. E 11 i o 11, N. S. M a y a d a s, Oxford 2010, s. 40.

1.2. Zarys migracji do Stanów Zjednoczonych

Historia migracji do Stanów Zjednoczonych jest starsza od samego państwa. Konty
nent północnoamerykański od chwili jego odkrycia kusił wieloma obietnicami. 
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W wyobraźni konkwistadorów był skarbcem pełnym niezmierzonego bogactwa. 
W późniejszych latach dawał schronienie tym wszystkim, którzy na Starym Konty
nencie nie mogli znaleźć spokoju ze względu na prześladowania religijne bądź poli
tyczne. Ameryka zaś - jak dobra matka - przygarniała wszystkich przybywających. 
Ale do czasu...

Białe osadnictwo rozpoczęło się stosunkowo późno. Wprawdzie pierwsi koloni
ści hiszpańscy przybyli do Meksyku już w XVI w., ale kolonizacja brytyjska, któ
ra dała początek późniejszym migracjom, rozpoczęła się wiek później. Hiszpanii 
i Portugalii, dwóm dominującym w odkrywaniu Nowego Świata państwom, region 
ten początkowo nie wydawał się ekonomicznie atrakcyjny. Więcej możliwości zy
sku dostrzegali na terytorium Ameryki Środkowej i Południowej. Brak złota i do
brych warunków do uprawy trzciny cukrowej były istotnymi argumentami, które 
odwracały uwagę tych państw od Ameryki Północnej. W takiej sytuacji swoją szansę 
postanowiły wykorzystać inne państwa europejskie. Anglicy, Szwedzi, Holendrzy 
i Francuzi nawiązali kontakty handlowe z rdzennymi mieszkańcami przyszłych 
Stanów Zjednoczonych. Ich owocem było powstanie pierwszych osad na obszarze 
dzisiejszych USA i Kanady47. Wydaje się, że najszybciej potencjał nowych ziem 
odkryli Anglicy. Osiedlając się na wschodnim wybrzeżu dzisiejszych Stanów Zjed
noczonych, stworzyli podwaliny przyszłego państwa amerykańskiego. W XVII w. 
najliczniej przybywali tu obywatele angielscy. Nowa Francja i Nowa Hiszpania nie 
cieszyły się takim powodzeniem wśród Francuzów i Hiszpanów. W latach 1608- 
-1760 na północnoamerykańskiej ziemi pojawiło się mniej niż 10 tys. Francuzów. 
Wolę osiedlenia się w Nowej Hiszpanii wyraziło jeszcze mniej mieszkańców Pół
wyspu Iberyjskiego. W porównaniu do ponad pół miliona Anglików, liczby te były 
znikome48. W XVIII stuleciu do Stanów Zjednoczonych napływały następne grupy 
z kontynentu europejskiego. Wśród nich licznie przybywali Niemcy, Irlandczycy 
oraz Szkoci. Wraz z rozwojem kolonii i zapotrzebowaniem na tanią siłę roboczą po 
1700 r. na zdecydowanie większą skalę niż w XVII w. zaczęto dostarczać transpor
ty niewolników. Ich liczba przewyższała liczbę europejskiej służby kontraktowej, 
która jako wykwalifikowana siła robocza negocjowała wyższe stawki. Zarówno nie
wolników, jak i białą służbę można było kupić i nie należały do wyjątków takie 
sytuacje, w których europejska służba była poddawana poniżającym procedurom 
znanym nam bardziej z handlu czarnymi niewolnikami49.

47 D. R. G a b a c c i a, op. cit., s. 23.
48 Ibidem, s. 25.
49 R. D a n i e 1 s, Coming to America. A History of Immigration and Ethnicity in American 

Life, New York 2002 s. 37.
50 M. N a 1 e w a j k o, op. cit., s. 46; D. R. G ab a c c i a, op. cit., s. 75.

Szczególnie odczuwalny napływ ludności europejskiej do Stanów Zjednoczo
nych nastąpił w XIX w. Począwszy od około 1830 r., przez następne 100 lat płynął 
nieprzerwany strumień imigracyjny do USA. W tym okresie z Europy wyemigrowa
ło 60 milionów osób, z czego dwie trzecie jako miejsce docelowe migracji wybrało 
Stany Zjednoczone50. Cechą charakterystyczną strumienia imigracyjnego z lat 1820- 
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-1860 był jego skład etniczny. Palma pierwszeństwa nie należała jednak już do oby
wateli Wielkiej Brytanii. Do najliczniejszych w tym okresie zaliczały się bowiem 
grupy imigrantów niemieckich i irlandzkich51.

51 J.M.Bergquist, Germans and German-Speaking Immigrants, [w:J A nation ofpeoples: 
a sourcebook on Americas multicultural heritage, ed. E. R. Barkan, Westport 1999, s. 234; 
T. J.Meagher, Irish, [w:] A nation of peoples..., s. 280.

52 L. P. M o c h, Dividing Time: An Analytical Framework for Migration History Periodization, 
[w:J Migration, Migration History, Histoiy. Old Paradigms and New Perspectives, ed.J.Lucas- 
sen, L. Lucassen, Bern;New York 1999, s. 52.

53 M. C. Wa t e r s, R. U e d a, H. B. M a r r o w, The new Americans: a guide to immigra
tion since 1965, Cambridge 2007, s. 15.

Migracje międzykontynentalne charakteryzowały się wówczas znacznym stop
niem tymczasowości. Imigranci równie często z Ameryki powracali, jak do niej 
wyjeżdżali. Po 1860 r., kiedy m.in. zmalały koszty podróży, decyzje o powrocie 
podjęło wielu imigrantów. Szacuje się, że w latach 70. XIX w. powróciło do kraju 
25% migrantów, a w latach 90. XIX w. już około 45%52.

Podstawowym czynnikiem będącym siłą napędową dziewiętnastowiecznego 
strumienia migracyjnego była rewolucja przemysłowa. Wśród różnorodnych możli
wości, które zrodziła industrializacja, znalazły się i takie, które przyciągały imigran
tów. Rozwój przemysłu stworzył zapotrzebowanie na siłę roboczą, a łatwość znale
zienia zatrudnienia ułatwiała podjęcie decyzji o emigracji. Początkowo migrowali 
głównie mieszkańcy Europy Północnej i Zachodniej. Pod koniec XIX stulecia trend 
ten uległ jednak zmianie i zdecydowanie liczniej zaczęto migrować z obszarów po
łudniowo- i wschodnioeuropejskich53.

Tabela 2. Populacja cudzoziemców wg regionu urodzenia, 1850-2000

Rok Region pochodzenia (procent całkowitej liczby cudzoziemców)

Europa Ameryka Północna Ameryka Łacińska Azja Pozostałe regiony

1850 92,2 6,7 - - 1,0
1880 86,2 10,7 - - 3,1
1900 86,0 11,4 - - 2,6
1930 83,0 9,2 9,2 - 2,2
1960 75,0 9,8 9,4 5,1 0,7
1970 61,7 8,7 19,4 8,9 1,3
1980 39,0 6,5 33,1 19,3 2,1
1990 22,9 4,0 44,3 26,3 2,5
2000 15,3 2,5 51,0 25,5 5,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. A. Schmidley, U.S. Census Bureau, Current Population 
Reports, Series P23-206, Profile of the Foreign-Bom Population in the United States: 2000, U.S. Go
vernment Printing Office, Washington 2001.
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W XX w. mogliśmy obserwować ogromną ewolucję procesów migracyjnych na 
całym świecie. Miało na to wpływ wiele czynników. Wśród nich można wskazać glo
balizację, coraz większe zróżnicowanie problemów narastających wokół tego zjawi
ska czy zmiany przyczyn migracji. U początków XX stulecia dominowały migracje 
międzykontynentalne, które później ustąpiły miejsca międzypaństwowym. Zmiany 
zaszły również w dotychczasowych proporcjach pomiędzy migracjami dobrowolny
mi a przymusowymi. Masową skalę osiągnęły migracje wymuszone (przesiedlenia), 
przymusowe (wysiedlenia, deportacje itd.), a także te spowodowane katastrofami 
ekologicznymi i klęskami naturalnymi o wielkim zasięgu54. Jeszcze inną charakte
rystyczną zmianą, jaka zaszła w dwudziestowiecznych migracjach, było zatarcie się 
granicy pomiędzy stałą, a czasową emigracją. Teoretycy migracji podkreślali walory 
rozwiązania czasowego. Wśród nich wymieniano korzyści płynące dla kraju przyj
mującego. Pracownik przybywający tylko na czas zawartej umowy po wygaśnięciu 
kontraktu wracałby do swojego kraju. Tym samym państwo przyjmujące oszczędza
łoby na wielu sprawach, które należałoby uregulować, gdyby imigrant przyjechał na 
stałe. Założenia teoretyczne skorygowała jednak codzienna praktyka. Pracodawcy 
chętniej zatrzymywali pracowników, którzy mieli już doświadczenie i wiedzę zwią
zaną z wykonywanym zajęciem. W ich ocenie korzystniejsza była nawet pomoc 
w sprowadzeniu rodziny pracownika, gdyż to - z jednej strony - bardziej wiązało 
go z miejscem pracy, a z drugiej - powiększało grono konsumentów i ewentualnych 
nowych pracowników. Obydwie te koncepcje, migracji stałych i czasowych, nadal 
funkcjonują w państwach ¡migracyjnych. Badacze tego zjawiska wskazują jednak, 
że stopniową przewagę zdobywa koncepcja osiedleńcza55.

54 J. E. Zamojski, Migracje masowe - czynnik przemian społeczeństw współczesnych, 
[w:] Migracje i społeczeństwo..., s. 10.

55 Ibidem, s. 14.
56 R. D a n i e 1 s, op. cit., s. 19; M. C e r v a n t es, D. G u e 11 e c, The brain drain: Old myths, 

new realities, OECD Observer, No. 230, January 2002, http://www.oecdobserver.org/news/full- 
story.php/aid/673/The_brain_drain:_Old_myths,_new_realities.html [9 VI 2010].

Zakończenie II wojny światowej otworzyło nowy rozdział w historii. W pro
cesach migracyjnych po 1945 r. także zaszło wiele zmian. Odnotowano nie tylko 
wyraźny wzrost liczby migrantów, ale również zmiany kierunków migracji. Pań
stwa ¡migracyjne informowały o szybko rosnącej liczbie nielegalnych imigrantów. 
Konsekwencją narastających problemów z nielegalną imigracją było zaostrzenie 
przepisów prawa ¡migracyjnego. Ponadto w drugiej połowie XX w. pojawiło się zja
wisko, które również wpłynęło na charakter strumienia migracyjnego owego czasu. 
Zjawisko to nazwano „drenażem mózgów” (brain drairi). Było to określenie procesu 
emigracji profesjonalistów do krajów wysoko rozwiniętych56. Podstawowy problem, 
który dotyczył tego procesu, zawierał się w „nadprodukcji” osób wykształconych. 
Państwa macierzyste nie potrafiły zapewnić im szans na dalszy rozwój zawodowy. 
W analizach dotyczących amerykańskiego drenażu mózgów podkreślano również 
drugi czynnik, który wpłynął stymulująco na to zjawisko. Była to otwartość USA

http://www.oecdobserver.org/news/full-story.php/aid/673/The_brain_drain:_Old_myths,_new_realities.html
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na studentów obcokrajowców i hojność, z jaką państwo wydawało im pozwolenia 
na kontynuowanie nauki na swoim terytorium. Przeprowadzone badania dowiodły, 
że znaczna liczba spośród studiujących w USA zdecydowała się tam pozostać na 
stałe po zakończeniu nauki. W jednej tylko dekadzie, 1982-1992, wydano takim 
osobom 236 400 wiz stałego pobytu57. Problem „drenażu mózgów” coraz szybciej 
narastał również w Ameryce Łacińskiej. Prowadzone na ten temat badania wskazy
wały, że Karaiby najgorzej radziły sobie z odpływem ludzi wykształconych. Około 
jedna trzecia obywateli państw karaibskich zc średnim i wyższym wykształceniem 
mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jamajka i Haiti zajmują czołowe miejsca w ran
kingu dotyczącym wielkości odpływu wykształconych warstw społeczeństwa. Dwie 
trzecie absolwentów szkół wyższych w tych krajach decyduje się na emigrację. 
W lepszej sytuacji znalazły się Meksyk i państwa Ameryki Południowej, gdzie zja
wisko „drenażu mózgów” dotyczy tylko odpowiednio 10% i 5% wykształconych 
obywateli58.

57 E. R. B ar k a n, And Still They Come. Immigrants and American Society1920 to the 1990s, 
Wheeling 1996, s. 165.

58 World migration 2008: Managing labour mobility in the evolving global economy. Inter
national Organization for Migration, IOM World Migration Report Series, Vol. 4, Hammersmith 
Press, 2008, s. 430.

59 A. Bonasiewicz, Główne kierunki i natężenie migracji 1945-1995, [w:] Migracje 
1945-1995, s. 23.

60 S. H u n t i n g t o n, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jan
kowska, Warszawa 1997, s. 296.

Procesy migracyjne z lat powojennych były naznaczone skutkami wojny. Zmiany 
granic i powstanie nowych państw wydatnie przyczyniły się do dużych przemiesz
czeń ludności. Tradycyjnie, jednym z głównych kierunków migracyjnych okazały 
się Stany Zjednoczone. W latach 1945-1963 przybyło tu 4279 tys. osób59. Domino
wały narody europejskie (głównie Niemcy, Anglicy, Włosi), ale swój niemały udział 
w tej grupie mieli również emigranci z Meksyku i Karaibów, którzy do USA udawali 
się głównie ze względów ekonomicznych.

Za okres przełomowy w historii współczesnych migracji uważa się lata 60. Wte
dy bowiem zanikła masowa emigracja z Europy. O ile jeszcze w latach 50. dwie trze
cie imigrantów pochodziło z Europy i Kanady, o tyle w latach 80. było ich już mniej 
niż 15%; około 35% stanowili imigranci z Azji, a 45% z Ameryki Łacińskiej60.

W tym czasie również punkt ciężkości migracyjnej widocznie się przesu
nął na Amerykę Łacińską. W obrębie Europy, w związku z szybkim rozwojem 
gospodarczym niektórych państw, pojawiły się kraje bogate, przyciągające imi
grantów z państw uboższych. W latach 60., a następnie 70. wyraźnie wzrosła 
imigracja z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Pomimo tych zmian w ogólnym 
rachunku okazało się, że zmalała liczba migracji międzykontynentalnych. Za
częły przeważać migracje wewnątrzkontynentalne. W Stanach Zjednoczonych 
wyraźnie były odczuwalne nie tylko natężenie strumienia imigracyjnego, ale 
również zmiana proporcji jego składu etnicznego. Pojawiła się tendencja, która



32 Rozdział 1. Pojęcie i zarys migracji do USA

Tabela 3. Legalna imigracja do USA, 1931-1984 (%)

Kontynent/kraj 1931-1960 1961-1969 1970-1979 1980-1984

Europa 58 38 19 12

Kanada 21 10 3 2

Ameryka Łacińska 15 38 41 35

Azja 5 12 34 48

Inne 1 2 3 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Daniels, op. cit., s. 335.

w następnych latach stała się regułą. Najliczniejsze grupy imigrantów przybywały 
z Ameryki Łacińskiej i Azji.

Przez długi czas przybysze z państw kontynentów amerykańskich byli trakto
wani w sposób uprzywilejowany. Wprowadzony u początków XX stulecia system 
kwotowy nie obejmował obywateli tych krajów. Obawiając się jednak sytuacji, 
w której państwa latynoamerykańskie mogłyby się stać pomostem migracyjnym dla 
obywateli państw objętych programem kwotowym, USA wprowadziły wymóg pię
cioletniego zamieszkania w kraju macierzystym dla obywateli Ameryki Łacińskiej, 
a następnie zastąpiły go wymogiem urodzenia61.

61 The new Americans: economic, demographic, and fiscal effects of immigration, ed. 
J. P. Smith, B. Edmonston, Washington 1997, s. 26.

62 F. D. B e a n, M. T i e n d a, The Hispanic Population of the United States, New York 1987, 
s. 57.

Ogromny udział w powojennej fali imigracyjnej miał Meksyk, z którego pocho
dziła prawie połowa imigrantów latynoskich. Masowy napływ ludności latynoskiej 
przyczynił się do zmiany amerykańskiej polityki imigracyjnej. W nowych propozy
cjach legislacyjnych wyraźnie dało się zauważyć inny stosunek do imigrantów. Stany 
Zjednoczone uznały za istotne przede wszystkim to, jakimi kwalifikacjami legity
mują się napływający przybysze. Pochodzenie narodowe i etniczne stało się sprawą 
drugorzędną. Znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie to w Hart-Cellar Act z 1965 r., 
który przyniósł kres dotychczasowemu systemowi kwotowemu i ustanowił system 
preferencji. Wprowadzono też formalne ograniczenie imigracji napływającej z półkuli 
zachodniej, wyznaczając roczny dopuszczalny limit 120 tys. imigrantów. Uczyniono 
to niemal w przededniu rozpoczęcia się ogromnego napływu ludności latynoskiej 
i azjatyckiej, jaki obserwowano w dwóch nadchodzących dekadach. W 1980 r. w Sta
nach Zjednoczonych było już 14,5 min ludności hiszpańskojęzycznej, co stanowiło 
6,4% ludności kraju (w 1970 r. - 4,5%). Udział tej grupy w zaludnieniu stanu Nowy 
Meksyk wynosił 36,6%; Teksasu - 21%; Arizony - 16,2%; Florydy - 8,8%62.

Współczesne migracje różnią się w swoich charakterystykach od wcześniej
szych. Coraz mocniej zaznacza się ich krótkoterminowość, zwiększyła się też licz
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ba migracji powrotnych. Migranci, bardziej aktywnie niż poprzednio, podtrzymują 
więzy z rodzinnymi krajami, co nie stanowi jednak przeszkody w ich integracji ze 
społeczeństwami przyjmującymi. Dodatkowo, współistnienie dwóch migracyjnych 
światów, kraju wysyłającego i przyjmującego, ułatwiły zmiany w zakresie regulacji 
dotyczących migrantów. Dopuszczenie np. podwójnego obywatelstwa zwiększyło 
otwartość cudzoziemców na naturalizację. Gwarancja, że nie utracą przywilejów 
związanych z obywatelstwem kraju pochodzenia, powodowała większe zaangażo
wanie w integrację ze społeczeństwem przyjmującym.

W kontekście globalnym współczesny strumień migracyjny nie traci nic ze 
swojej liczebności, z biegiem lat nawet zyskując. Świadczą o tym zgromadzone 
dane. W 1965 r. całkowita liczba migrantów międzynarodowych wyniosła 75 min, 
w 1990 r. - 120 min, a 10 lat później - już 175 min63.

63 The new Americans: economic, demographic..., s. 19.
64 Atak terrorystyczny na World Trade Center.
65 L. P. M a r t i n, Polityka ¡migracyjna Stanów Zjednoczonych - cele, doświadczenia i opi

nie, [w:] Regulacje procesów migracyjnych..., s. 148.
66 M. Skoczek, Migracje ludności Ameryki Łacińskiej, „Ameryka Łacińska” 1996, nr 3 

(13), s. 27.

Strumień migracyjny nie maleje, choć począwszy od lat 80., obserwuje się po
dejmowanie coraz dalej idących starań w kierunku jego ograniczenia. Największą 
aktywność w tym zakresie, co nie jest zaskoczeniem, wykazują zwłaszcza pań
stwa tradycyjnie będące popularnym, docelowym miejscem napływu imigrantów. 
Szczególnego znaczenia próby te nabrały po 2001 r., ponieważ po wydarzeniach 
z 11 września64 Stany Zjednoczone zintensyfikowały kontrolę nad procesem imi
gracji. Obecnie do państw o najwyższej populacji imigrantów należą m.in.: Stany 
Zjednoczone, Kanada i Australia65. Wzorzec migracji do Stanów Zjednoczonych 
nie odbiega zasadniczo od migracji w innych regionach świata. Najliczniejszą gru
pę stanowią imigranci pochodzący z państw sąsiadujących, niezbyt odległych od 
imigranckiego miejsca przeznaczenia. Najlepszym przykładem jest tutaj imigracja 
meksykańska i karaibska do Stanów Zjednoczonych.

Migracje latynoamerykańskie stały się przedmiotem wzmożonego zaintereso
wania USA w drugiej połowie XX w. Chociaż począwszy od lat 60. państwa Ame
ryki Łacińskiej odnotowują ujemne salda migracji pozaregionalnych66, to w Stanach 
Zjednoczonych podkreśla się masowy napływ ludności pochodzenia latynoskiego. 
W tej zbiorowości najliczniejsi są Meksykanie. Wpłynęło na to kilka czynników, 
a wśród nich: bezpośrednie sąsiedztwo obu krajów, zdecydowane różnice ekono
miczne pomiędzy gospodarkami tych państw, a także liczna populacja meksykańska 
już uprzednio osiadła w USA. Drugim źródłem migracji latynoskiej do Stanów Zjed
noczonych są Ameryka Centralna i państwa karaibskie. Salwador, Gwatemala, Haiti, 
Dominikana i Jamajka, począwszy od lat 80. XX w., należą do czołówki państw 
wysyłających, choć daleko im jeszcze do osiągnięcia poziomu liczebnego Meksyku, 
niekwestionowanego lidera w tej dziedzinie. W przypadku mieszkańców Ameryki 
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Południowej, USA nie są już tak atrakcyjne, jak dla obywateli Meksyku czy Kara
ibów i Ameryki Centralnej. Ma to związek z odległością dzielącą te kraje od Stanów 
Zjednoczonych, ale również z niewielką populacją imigrantów z tego regionu osia
dłych już w USA. Niemniej jednak około 90% spośród tych mieszkańców Ameryki 
Centralnej, którzy w ciągu ostatnich 175 lat zdecydowali się na migrację do Stanów 
Zjednoczonych, zrobiło to właśnie w ostatnich 30 latach67.

Charakterystyczną cechą migracji z Ameryki Łacińskiej jest to, że najczęstszymi 
czynnikami stymulującymi odpływ ludności z poszczególnych państw są konflikty 
polityczne, kryzysy ekonomiczne i klęski żywiołowe. Wywołują one jednak prze
mieszczanie się ludności do miejsc niezbyt oddalonych od kraju pochodzenia. Tym 
samym, w kontekście migracji do Stanów Zjednoczonych, w ogólnych charaktery
stykach opisujących procesy napływu przybyszów do tego kraju, mieszkańcy Ame
ryki Południowej nie są szczególnie widoczni.

W przywołanych wcześniej latach 80. ponad jedna trzecia legalnych imigran
tów w Stanach Zjednoczonych pochodziła z regionu Karaibów. Obecnie, wraz 
z imigrantami z Meksyku, grupy te stanowią już 80%. Do lat 90. głównym źródłem 
karaibskiej migracji do USA była Kuba68, Dominikana i Haiti69.

Tabela 4. Imigranci tymczasowi z uwzględnieniem regionu pochodzenia i oby
watelstwa, 2000-2005

67 World migration 2003: managing migration challenges and responses for people on the 
move, International Organization for Migration 2003, s. 173.

68 Szerzej o emigracji kubańskiej do USA w dalszej części książki.
69 World migration 2008..., s. 428.

Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ogółem 33 660 320 32 824 088 27 907 139 27 849 443 30 781 330 32 003 435
Afryka 447 131 465 598 387 396 371 799 384 442 395 734
Azja 9 212 774 9 122 726 7 041 530 6 827 204 7 856 176 8 157 755
Europa 13 451 830 12 476 590 10 648 427 11 057 048 12 524 817 12 950 441
Ameryka Płn. 6 447 069 6 690 817 6 370 671 6 427 392 6 662 475 6 988 624
Oceania 826 466 792 527 776 033 808 166 934 439 997 175
Ameryka Płd. 3 096 851 3 110 132 2 441 336 2 120 339 2 167 603 2 333 652
Nieznany 178 199 165 698 241 746 237 495 251 378 180 054
Kraj
Ogółem 33 660 320 32 824 088 27 907 139 27 849 443 30 781 330 32 003 435
Argentyna 546 796 541 493 252 333 241 352 242 103 256 680
Boliwia 52 989 44 520 37 506 34 222 33 652 31 606
Brazylia 761 904 733 953 576 466 497 042 534 164 636 119
Chile 208 368 190 048 154 783 139 394 139 261 134 593
Kolumbia 472 163 470 242 418 053 379 524 394 156 412271
Kostaryka 171 867 166 676 153 325 148 780 156610 160 273
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Źródło: opracowanie własne na podstawie 2008 Yearbook of Immigration Statistics, Department 
of Homeland Security, http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2008/ois_yb_2008.pdf 
[1 VII 2010], s. 67-70.

Kuba 35 892 30 864 24 548 8 529 12 520 13 443
Ekwador 135 835 166 961 176 920 161 390 152 958 161 243
Salwador 181 330 216 978 220 795 207 043 205 047 189 340
Grenada 12 660 11 903 9 739 10 546 11 254 11 212
Gwatemala 180 421 198 936 181 022 187 464 190 044 194 638
Gujana 24 787 25 524 28 096 27 846 26 680 27 734
Haiti 86 305 83 162 81 566 78 816 82 101 85 458
Honduras 99 299 104 414 109 235 108 375 107 860 111 009
Jamajka 275 051 277 985 248 092 221 075 223 898 222 945
Meksyk 4 125 998 4 334 330 4 183 991 4 307 144 4 454 061 4 774 169
Nikaragua 52 169 50 524 51 919 50 302 52 152 50 371
Panama 103 197 96 653 90716 91 979 95 497 93 344
Paragwaj 18 835 19 254 16 799 14 885 13 983 14 161
Peru 226 122 232 881 225 158 220 791 219 765 216 147
Trynidad 
i Tobago

145 031 148 174 135 180 134431 149 476 151 940

Urugwaj 70 011 72 456 59 923 54 604 40 666 40 228
Wenezuela 572 267 606 629 489 936 343 490 363 963 396 845

Tabela 5. Imigranci tymczasowi z uwzględnieniem regionu pochodzenia i oby
watelstwa, 2006-2009

Region 2006 2007 2008 2009
Ogółem 33 667 328 37 149 651 39 381 928 36 231 554
Afryka 394 163 426 922 474 160 452 693
Azja 8 371 244 8 781 480 8 795 236 7 820 986
Europa 12 792 122 13 993 051 15 931 641 14 559 083
Ameryka Płn. 8 491 307 9 963 858 9 832 557 8 963 282
Oceania l 039 872 1 067 258 1 127 444 1 065 909
Ameryka Płd. 2432 010 2 763 355 3 039 883 3 075 013
Nieznany 146610 153 727 181 007 294 588
Kraj
Ogółem 33 667 328 37 149 651 39 381 928 36 231 554
Argentyna 275 778 337 511 383 803 395 781
Boliwia 31 341 39 206 41 622 40 408
Brazylia 698 808 784 758 893 186 959 448
Chile 141 658 157 973 169 166 152 676

http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2008/ois_yb_2008.pdf
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Źródło: opracowanie własne na podstawie 2008 Yearbook of Immigration Statistics, s. 67-70.

Kolumbia 443 781 492 957 527 451 511 071
Kostaryka 158 216 176 882 195 459 176 284
Kuba 10 606 11 237 15 130 17 047
Ekwador 163 917 179 450 174 104 177 441
Salwador 176 552 179 678 164 984 141 428
Grenada 10 976 11 513 11 773 11 069
Gwatemala 199 623 213 213 224 030 204 994
Gujana 25 331 25 465 24 862 25 985

Haiti 72 518 101 276 115 591 103 601
Honduras 109 478 127 745 139 103 137 923

Jamajka 269 980 293 421 281 353 252 663
Meksyk 6 146 126 7 405 191 7 273 511 6 601 059
Nikaragua 51 032 53 641 57 497 53 426
Panama 95 314 104 641 111 354 112 596
Paragwaj 12 517 14 568 15 833 15 290
Peru 199 288 211 340 227 158 221 301
Trynidad i Tobago 159 358 171 180 177916 173 660
Urugwaj 40 466 43 423 44 087 43 515
Wenezuela 393 587 470 538 531 685 524 246



Rozdział 2.

Prawne podstawy imigracji amerykańskiej

2.1. Prawne regulacje imigracji do USA do 1945 r.

Amerykańskie prawo ¡migracyjne charakteryzuje się swoistą cyklicznością. W całej 
historii jego istnienia okresy liberalnego ustawodawstwa dotyczącego imigrantów 
przeplatały się z restrykcyjnym. Wynika to z faktu, że prawo ¡migracyjne jest nie
zwykle wrażliwym barometrem nastrojów społecznych kształtowanych przez proces 
imigracji i wynikające z niego skutki. Zważywszy na specyficzny charakter państwa 
amerykańskiego, od początku tworzonego przez imigrantów, kontrola napływu no
wych przybyszów znajdowała się w sferze żywotnych interesów państwa. Istnieją 
dwa podstawowe sposoby kontrolowania fali migracyjnej. Po pierwsze, może się to 
odbywać przez przyjęcie tzw. katalogu pozytywnego, określającego, jakie warunki 
muszą zostać spełnione, by uzyskać prawo osiedlenia. Drugą metodą jest stworze
nie katalogu negatywnego, czyli zdefiniowanie osób, które nie mogą się ubiegać 
o zezwolenie na wjazd70.

70 A. Świątkowski, Amerykańska polityka społeczna wobec imigrantów, Warszawa 
1980, s. 33, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Polonijne, 4.

W początkowym okresie istnienia państwa amerykańskiego w polityce ¡migra
cyjnej kierowano się przede wszystkim drugim, wyżej wymienionym sposobem 
kontroli. Wobec coraz większego napływu ludności, z którą wiązano potencjalne 
problemy dla kształtującego się państwa amerykańskiego (osoby o kryminalnej 
przeszłości, bez środków do życia czy niosące ryzyko rozprzestrzenienia chorób), 
władze ustanowiły katalog osób nicmogących się ubiegać o zgodę na wjazd do USA. 
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Współcześnie wymagania imigracyjne przybrały charakter katalogu pozytywnego. 
Określono w nim wymagania, jakie należy spełnić, by uzyskać pozwolenie na mi
grację.

Do drugiej połowy XIX w. w Stanach Zjednoczonych brakowało usystematy
zowanego prawa ¡migracyjnego. W owym czasie dynamicznie rozwijające się pań
stwo amerykańskie potrzebowało imigrantów i starano się ich raczej zachęcać niż 
zniechęcać. Miało temu służyć np. ustanowienie prawa osadniczego Homestead Act 
z 1862 r.71 Przez ponad 30 lat Homestead Act uprawniał do bezpłatnego objęcia 
160 akrów ziemi przez każdego, kto był pełnoletnim obywatelem USA lub imigran
tem ubiegającym się o naturalizację. Dodatkowe wymagania obejmowały zbudo
wanie na tej ziemi domu, zamieszkanie w nim i użytkowanie otrzymanego obszaru 
przez co najmniej pięć lat. Podstawowym celem tej regulacji było zachęcenie co
raz liczniej osiedlających się na wschodnim wybrzeżu przybyszów do zajmowania 
ziem w głębi terytorium USA72. Zachętą miało być również to, że po pięciu latach 
użytkowania ziemi, po uiszczeniu niewielkiej opłaty, użytkownik nabywał prawo 
własności do tego terenu. Oprócz uchwalenia stosownej regulacji zadbano również 
ojej odpowiednią kampanię promocyjną. W Europie rozdawano ulotki informujące 
o korzyściach płynących z migracji do Stanów Zjednoczonych. Zatrudniano też spe
cjalnych werbowników, którzy zachęcali do wyjazdu za ocean. Początkowo stany 
musiały sobie radzić same z napływem imigrantów. Według pierwotnego podziału 
kompetencji między federacją a stanami, sprawa kontroli napływu nowych przy
byszów znajdowała się po stronie stanów73. Do czasu, kiedy strumień ¡migracyjny 
przybrał tak bardzo na sile, że stany przestały sobie radzić z jego kontrolą, wszelkie 
regulacje dotyczące imigrantów mały charakter stanowy74. Jedynie regulacja zagad
nienia naturalizacji od samego początku została zastrzeżona do wyłącznych kompe
tencji władz federalnych. Pierwsze ustawy stanowe, które zabraniały właścicielom 
statków i kapitanom przywozu kryminalistów, uchwaliły Pensylwania i Południowa 
Karolina. Także Massachusetts i Nowy Jork wydały przepisy ograniczające napływ 
imigrantów75. Wśród nich były takie, które nakazywały przewoźnikom zabieranie 
w powrotną drogę osób deportowanych czy nakładały kary pieniężne na łamiących 
stanowe regulacje imigracyjne. Największą popularnością cieszyło się jednak roz
wiązanie mające pomóc stanom rozwiązać problem napływu ludności pozbawionej 
środków do życia. Polegało ono na zatrudnianiu takich ludzi w tzw. domach pracy 
przymusowej.

71 Homestead Ad (1862), http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=old&doc=31 [29 VII 
2010].

72 D. J. T i c h e n о r, Dividing lines. The Politics of Immigration Control in America, Prin
ceton 2002, s. 66.

73 E. L e e, Immigrants and Immigration Law: a State of the Field Assessment, „Journal of 
American Ethnic History” Vol. 18, 1999 (Summer), nr 4, s. 87.

74 K. R. J о h n s о n, Opening the Floodgates: why America needs to rethink its borders and 
immigration laws, New York 2007, s. 52.

75 A. S w i t к о w s к i, op. cit., s. 26.

http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=old&doc=31
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W 1837 r. burmistrz Nowego Jorku, nie mogąc poradzić sobie z napływem coraz 
to nowych rzesz ludności przybywających wraz z każdym zawijającym do portu 
statkiem, poprosił prezydenta USA o interwencję. Na mocy orzeczenia Sądu Naj
wyższego w sprawie City of New York v. Miln (1837)76 77 kapitanowie statków zosta
li zobowiązani do przedstawiania burmistrzowi Nowego Jorku szczegółowych list 
osób znajdujących się na pokładzie. Każdy pasażer, którego władze nie zdecydowa
ły się wpuścić na terytorium USA, miał powrócić do swego kraju na koszt kapitana 
statku. W ten sposób regulację imigracji w tym zakresie uznano za przejaw dzia
łalności administracyjnej, należącej do kompetencji władz stanowych. Przyznano 
zatem władzom stanowym uprawnienia do samodzielnego rozstrzygania tych kwe
stii, bez konieczności angażowania władz federalnych. Decyzja wzbudziła protesty 
obarczonych szerszym zakresem odpowiedzialności kapitanów, skarżących się, że 
postanowienie łamie klauzulę handlową (commerce clause')’’1. Sąd Najwyższy uznał 
je za dopuszczalne, a przyznane uprawnienia za mieszczące się w ramach należnej 
stanom władzy regulowania zagadnień związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem 
swoich mieszkańców78. Dopiero wiele lat później w sprawie Henderson v Mayor 
of New XorA (1875)79 Sąd Najwyższy orzekł, że regulacje wprowadzone przez stany, 
zwiększające zakres odpowiedzialności kapitanów statków, są próbą przywłaszcze

76 The Mayor Aidermen and Commonalty of the City of New York v. George Miln, 36 U.S. 102 
(1837), http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcasc.pl?court=US&vol=36&invol=102 [29 Vll 
2010]; A. Ś w i ąt k o w s k i, op. cit., s. 30.

77 Klauzula handlowa to jedna z zasadniczych reguł leżących u podstaw amerykańskiego 
systemu politycznego. Została zawarta w artykule pierwszym, w paragrafie ósmym Konstytucji 
USA i obejmuje regulacje dotyczące handlu Stanów Zjednoczonych z innymi państwami, ale 
również handlu pomiędzy poszczególnymi stanami. Prawo takich regulacji zastrzeżono dla wła
dzy federalnej. Zapis ten wzbudził wiele kontrowersji. Jego oponenci uważali, że regulacje te 
nadmiernie ingerują w samodzielność poszczególnych stanów. W związku z tym pojawiły się 
różnorodne próby interpretacji przepisu, których głównym celem było ominięcie zawartych 
w nim postanowień. Dopiero orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Gibbons v. Ogden z 1824 r. 
przyniosło kres spekulacjom i potwierdziło wyłączne uprawnienia Kongresu do regulacji handlu 
w każdym zakresie: „If, as has always been understood, the sovereignty of Congress, though 
limited to specified objects, is plenary as to those objects, the power over commerce with foreign 
nations and among the several states is vested in Congress as absolutely as it would be in a single 
government, having in its constitution the same restrictions on the exercise of the power as are 
found in the Constitution of the United States”. Cyt. za: Gibbons v. Ogden, 22 U.S. 1 (1824) 
22 U.S. 1 (Wheat.) Gibbons, Appellant, v. Ogden, Respondent. March 2, 1824, U.S. Supreme 
Court, http://caselaw.Ip.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=22&page= I 
[29 VII 2010]; także: D. Linder, Commerce Clause Limitations on State Regulation, http:// 
www.law.umkc.edu/faculty/projccts/Rrials/conlaw/statecommerce.htm [29 Vll 2010]; G. C1 a r k, 
Outline of the U.S. Economy, U.S. Department of State, Office of International Information Pro
grams, s. 23.

78 The City of New York v. George Miln, 36 U.S. 102 (1837), http://caselaw.lp.findlaw.com/ 
scripts/getcase.pl?court=US&vol=36&invol=102 [29 Vll 2010]; L. B e c r a f t, Federal Jurisdic
tion, http://www.wealth4freedom.com/truth/10/jurisdiction.htm [29 Vll 2010].

79 Henderson v. Mayor of City of New York, 92 U.S. 259 (1875), U.S. Supreme Court Center, 
http://supreme.justia.com/us/92/259/case.html [9 VIII 2010].

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcasc.pl?court=US&vol=36&invol=102
http://caselaw.Ip.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=22&page=
http://www.law.umkc.edu/faculty/projccts/Rrials/conlaw/statecommerce.htm
http://caselaw.lp.findlaw.com/
http://www.wealth4freedom.com/truth/10/jurisdiction.htm
http://supreme.justia.com/us/92/259/case.html
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nia sobie przez stany uprawnień, jakie zostały zastrzeżone dla Kongresu80. Zanim 
jednak zapadło to orzeczenie, które skomplikowało sytuację stanów, jednostki te 
musiały radzić sobie same. Napływające grupy imigrantów „wymusiły” nowe roz
wiązania administracyjne i infrastrukturalne. W 1847 r. w Nowym Jorku powołano 
Komisję ds. Imigracji, która zainicjowała wiele nowych rozwiązań. Szybko okazało 
się, że rezultat nowych restrykcyjnych przepisów był inny niż zakładano. Zamiast 
ograniczyć napływ ludności niepożądanej, zmieniono tylko jego kierunek. Zaob
serwowano, że od momentu zaostrzenia kontroli w Nowym Jorku statki częściej 
zaczęły kierować się do portu w Jersey City, położonego naprzeciw Nowego Jorku, 
po drugiej stronie rzeki Hudson.

D. J. T i c h c n o r, op. cit., s. 68.
Kl Ibidem, s. 69.
"2 Act of February 22, 1847, http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/9%20stat% 

20127.pdf [29 VII 2010].

Władze federalne dość długo zwlekały z regulacją imigracji. Stany domagały 
się od rządu centralnego aktywniejszych działań w sferze napływu nowych przy
byszów, gdyż administrowanie tym procesem zaczynało wykraczać poza ich moż
liwości. Niekiedy w poczuciu bezsilności jednostki te posuwały się nawet do prób 
szantażu. Tak było w przypadku Nowego Jorku, który zagroził w 1881 r. zamknię
ciem punktu granicznego w Castle Garden i zawieszeniem wszelkich działań kontro
lnych aż do czasu, kiedy federacja podejmie aktywne działania w zakresie regulacji 
imigracji81. Tymczasem władze centralne swoją opieszałością w odpowiedzi na te 
apele potwierdzały zadowolenie z dotychczasowego układu, w którym to jednostki 
terytorialne angażowały się w bieżącą kontrolę procesu imigracji. Kiedy jednak sta
ny zaczęły nakładać na przybyszów różne podatki i pojawił się problem rozdziału 
uzyskanych w ten sposób pieniędzy, a Sąd Najwyższy „przypomniał” Kongreso
wi o jego obowiązkach, sytuacja uległa zmianie. Pierwsze regulacje federalne nie 
dotyczyły kwestii stricte ¡migracyjnych. Regulowały zagadnienia bezpieczeństwa 
i odpowiednich warunków podróży morskiej imigrantów, jako że śmiertelność 
wśród nich była bardzo wysoka i wynosiła ok. 17%. Mocą regulacji uchwalonej 
w 1847 r., a rozszerzonej w 1855 r., stworzono zalążek systemu zabezpieczeń na 
wypadek pogorszenia się lub zmiany warunków życia nowo przybyłych imigrantów. 
Był to jeden z pierwszych aktów (tzw. Passengers Acts) mających na celu przejęcie 
przez państwo ściślejszej kontroli nad rosnącą migracją.

Mocą pierwszej ustawy Passenger Act zmniejszono dopuszczalną liczbę pasa
żerów zabieranych na pokłady statków. Za przekroczenie limitu określonego w tej 
regulacji przewidywano kary w postaci grzywny lub nawet roku pozbawienia wol
ności82. Pomimo podjętej próby polepszenia warunków podróżowania imigrantów 
do Stanów Zjednoczonych odsetek przypadków zgonu następujących w czasie rejsu 
nadal był duży. Warunki, w jakich podróżowano, też nie uległy znacznej poprawie. 
W związku z tym w 1855 r. uchwalono następną ustawę, która miała definitywnie 

http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/9%2520stat%2525
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rozwiązać problem. Przewidziano w niej wiele restrykcyjnych zapisów nakładają
cych na kapitanów statków znacznie większą niż dotychczas odpowiedzialność za 
przewożonych imigrantów. Wśród nowych regulacji znalazły się wytyczne szczegó
łowo objaśniające warunki podróżowania. Dopuszczalna liczba pasażerów na statku 
nadal była uzależniona od jego tonażu, tyle że na dwie tony przypadał teraz jeden 
podróżujący. Wymagano, by statki były wyposażone w odpowiednią ilość jedzenia 
i picia na czas żeglugi, wywietrzniki oraz odpowiednią liczbę sanitariatów dostęp
nych dla pasażerów. Za niedopełnienie któregokolwiek z wymogów nakładano kary, 
w tym 10-dolarową grzywnę za każdego pasażera zmarłego w drodze do Ameryki83 *.

83 1855 Passanger Act, http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/10%20stat%20715.pdf 
[29 VII 2010].

M 1864 Immigration Act - An Act to Encourage Immigration, http://library.uwb.edu/guides/ 
USimmigration/13%20stat%20385.pdf [29 VII 2010].

85 R. E rn s t, Immigrant Life in New York City 1825-1863, Syracuse 1994, s. 29.
86 1875 Page Law, http://library.uwb.edu/guides/USimmigralion/18%20stat%20477.pdf 

[29 VII 2010]; A. K i e d r z y n, M. Madej, H. Nieć, Wybrane aspekty prawne obywatelstwa 
i problematyki migracyjnej, Kraków 1993, s. 121, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie
go. Prace Polonijne, 17, D. R. G a b a c c i a, op. cit., s. 123.

87 1882 Immigration Act, http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/22%20stat%20214.pdf 
[29 VII 2010]; nowelizacja z 1907 roku rozszerzyła kategorie osób „niepożądanych” i zwiększyła 
podatek imigracyjny do 5 dolarów, a w 1917 r. - do 8 dolarów.

88 R. D a n i e 1 s, op. cit., s. 272.

Dopiero ustawa z 1864 r. {1864 Immigration Act - An Act to Encourage Immi- 
grationffi powołała samodzielną jednostkę o nazwie Biuro Emigracyjne (Emigrant 
Office) z siedzibą w Nowym Jorku85 i stanowisko Komisarza ds. Imigracji (Commis
sioner of Immigration), których zadaniem było prowadzenie werbunku migracyj
nego. Biurem Emigracyjnym kierował urzędnik (Superintendent of Immigration), 
podlegający Komisarzowi ds. Imigracji.

W ustawie przewidziano również rozwiązanie dla osób pragnących przybyć do 
Stanów Zjednoczonych, a niemających środków na podróż. Imigrant mógł odpraco
wać pożyczkę udzieloną przez państwo amerykańskie na pokrycie kosztów podróży. 
Prawo regulowało długość trwania takiej formy zapłaty, by uniknąć sytuacji mogą
cych prowadzić do nadużyć i wykorzystywania imigrantów.

Pierwsze ograniczenia w dotychczasowej polityce „otwartych drzwi” pojawi
ły się w 1875 r. wraz z regulacjami zabraniającymi przekraczania granicy osobom 
skazanym i prostytutkom86 87. Wkrótce okazało się, że była to zaledwie zapowiedź 
szerszego katalogu przyczyn prowadzących do wykluczeń imigrantów przybywają
cych do USA. Istotne zmiany przyniósł jednak dopiero 1882 r., wraz z uchwaleniem 
dwóch następnych ustaw, Immigration Act*1 i Chinese Exclusion Act. W nowym 
ustawodawstwie przewidziano podatek imigracyjny w wysokości 50 centów od 
każdego imigranta, zakazano wjazdu osobom niedorozwiniętym umysłowo, lunaty
kom, skazanym za przestępstwa kryminalne, a także osobom, które mogły stanowić 
zagrożenie dla istniejącego porządku prawno-społecznego88. Ważna jest zwłaszcza 

http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/10%2520stat%2520715.pdf
http://library.uwb.edu/guides/
http://library.uwb.edu/guides/USimmigralion/18%2520stat%2520477.pdf
http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/22%2520stat%2520214.pdf
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ta ostatnia regulacja, ponieważ jej ogólnikowe zredagowanie stwarzało praktycznie 
nieograniczone możliwości selekcjonowania przybywających.

Nieprzychylne nastroje wymierzone w imigrację azjatycką ujawniły się już 
w 1879 r. Kongres uchwalił wówczas ustawę ¡migracyjną niekorzystną dla ludności 
tej rasy. Projekt ustawy zabraniał statkom zabierania na pokład więcej niż 15 Chiń
czyków. Nie stał się już wówczas prawem obowiązującym z jednego tylko powodu 
- weta prezydenta Rutherforda B. Hayesa”. Podstawa do zastrzeżeń, jakie zgłosił 
prezydent, była dość istotna. Zapisy zawarte w projektowanej ustawie kolidowały 
z zawartym przez USA kilka lat wcześniej traktatem międzynarodowym z China
mi (Burlingame Treaty)*', który zawierał m.in. gwarancję swobodnego przemiesz
czania się ludności pomiędzy obydwoma państwami. Dodatkowego impulsu do 
kontynuowania działań wymierzonych w Azjatów dostarczył Amerykanom kryzys 
gospodarczy narastający w USA u schyłku XIX w. Wzmógł on wcześniejsze anty
patie i skierował uwagę społeczeństwa amerykańskiego na imigrantów chińskich. 
Wprawdzie od 1850 r. pracodawcy amerykańscy wykorzystywali ich jako źródło 
taniej siły roboczej, ale ćwierć dekady później szybko stali się oni ofiarą gwałtow
nie narastających uprzedzeń* 90 91. Oskarżenia o zabieranie miejsc pracy Amerykanom 
i domniemany negatywny wpływ, jaki miała obecność 105 tys. imigrantów tej rasy 
na społeczeństwo amerykańskie, doprowadziły do uchwalenia w 1882 r. ustawy Chi- 
nese Exclusion Act92.

” B. H. Rutherford, Veto Message. Marchl, 1879, The American Presidency Project, 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=68652 [9 VIII 2010].

90 D. Ti c h e n o r, op. cit., s. 105.
91 A. G y o r y, Closing the Gate: Race, Politics, and the Chinese Exclusion Act, Chapel Hill 

1998, s. 15.
92 Chinese Exclusion Act został zniesiony dopiero w 1943. Por. 1882 Chinese Exclusion 

Act, http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/22%20stat%2058.pdft29 VII 2010].

Tabela 6. Chińczycy* w USA, 1870-1930

Rok Liczba imigrantów

1870 63 199

1880 105 465

1890 107 488

1900 89 863

1910 71 531

1920 61 639

1930 74 954

* Chińczycy w kwestionariuszach spisu powszechnego zostali uwzględnieni w kategorii rasowej, za
tem dane dotyczą zarówno imigrantów chińskich, jak i ich potomków. Źródło: opracowanie własne na 
podstawie R. Daniels, op. cit., s. 240.

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=68652
http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/22%2520stat%252058.pdft29
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Fakt ten poprzedził jeszcze jeden krok, który wyeliminował ostatnią z barier 
uniemożliwiających dotąd wprowadzenie w życie takiej ustawy. W 1880 r. zawarto 
nowy układ pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Od tej pory USA mia
ły prawo nawet zawiesić imigrację chińską na pewien czas93. Korzystając z tego 
przywileju, w ustawie Chinese Exclusion Act na 10 lat zakazano nie tylko wpusz
czania na terytorium USA Chińczyków, ale również zabroniono sądom nadawania 
obywatelstwa osobom tej narodowości94. Osoby przyłapane na próbie sprowadzenia 
Chińczyka do Stanów Zjednoczonych, karano grzywną w wysokości 500 dolarów 
i/lub karą więzienia, której długość nie mogła jednak przekraczać roku. Zawijają
ce do portów amerykańskich statki nie mogły mieć na swoim pokładzie osób tej 
rasy. Wprowadzone w 1882 r. regulacje były wymierzone nie tylko w ewentualnych 
przyszłych chińskich imigrantów, lecz także w imigrantów, którzy do USA przybyli 
przed uchwaleniem Chinese Exclusion Act. Ustalono, że wszyscy robotnicy tej rasy, 
którzy przekroczyli amerykańską granicę przed 17 listopada 1880 r., zostaną de
portowani. Nie była to procedura szczególnie trudna do przeprowadzenia. Wszyscy 
którzy przybyli przed wspomnianą datą zostali zarejestrowani podczas wydawania 
im certyfikatów uprawniających do pobytu i pracy w Stanach Zjednoczonych.

93 The Rocky Road to Liberty. A Documented History of Chinese Immigration and Exclusion, 
ed. S. H u, J. D о n g, Javvin Technologies Inc., 2010, s. 163.

94 D. Ve 11 о s, A History of Immigration Law Regarding People of Color, [w:J Immigrant 
Latina Domestic Workers and Sexual Harrasment, „American University Journal of Gender and 
the Law” 1997 (Spring), No. 407,s. 414-418.

95 D. В о a z, Yellow Peril Reinfects America, „The Wall Street Journal” 1989, 7 IV, [za:] Cato 
Institute, http://www.cato.org/pub_display.php7pub_idM546 [9 VIII 2010].

96 W 1892 r. - por. 1892 Geary Act - extension of the Chinese Exclusion Act), http://library 
uwb.edu/guides/USimmigration/1892_geary_act.html [30 VII 2010]; w 1893 r., 1894 r. i 1902 r. 
- por. 1902 Scott Act - extension of the Chinese Exclusion Act, http://library.uwb.edu/guides/ 
USimmigration/32%20stat%20176.pdf [30 Vll 2010].

Wprowadzenie w życie zapisów ustawy wymierzonej w chińskich imigrantów 
dało w USA początek okresowi o nazwie „Yellow PeriF, „żółte niebezpieczeństwo”. 
Określenie to na długo stało się symbolem lęku Amerykanów przed Azjatami95.

Ustawa Chinese Exclusion Act nie uspokoiła nieprzychylnych Azjatom nastro
jów w USA. W 1888 r. zaproponowano Chińczykom uzupełnienie zawartego wcześ
niej traktatu dwustronnego o przepis, który zawiesiłby imigrację osób tej rasy na 
20 lat. Wyjątek zdecydowano się uczynić tylko dla tych Chińczyków, którzy w USA 
mieli najbliższą rodzinę i majątek wartości przynajmniej tysiąca dolarów. Zważyw
szy na fakt, że w Chinach ratyfikacja się przedłużała, Kongres amerykański uchwa
lił nową ustawę, która zabraniała Chińczykom wjazdu do USA przez następnych 
20 lat. Natychmiast zarzucono jej niezgodność z konstytucją, a zarzut ten Sąd Naj
wyższy Stanów Zjednoczonych podtrzymał, orzekając równocześnie o jej nieważ
ności. To nie ostudziło nastrojów antychińskich w społeczeństwie amerykańskim 
i jeszcze czterokrotnie zdecydowano o przedłużeniu dziesięcioletniego zakazu wjaz
du dla osób tej rasy96. W 1898 r. dodatkowo zwiększono zasięg terytorialny obowią

http://www.cato.org/pub_display.php7pub_idM546
http://library
http://library.uwb.edu/guides/
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zywania zakazu, obejmując nim również terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych. 
Wreszcie w 1904 r. podtrzymano zakaz, ale tym razem na czas nieokreślony97.

97 Choć uprzedzenia skierowane przeciwko Azjatom skupiły się głównie na Chińczykach, to 
Japończycy również nie byli mile widziani w Stanach Zjednoczonych. W 1907 r. USA podpisały 
porozumienie z Japonią. Japonia zobowiązała się do podjęcia działań, które miały zaowocować 
zmniejszeniem migracji jej obywateli do USA. W 1924 r. Stany Zjednoczone postanowiły jednak 
przejąć inicjatywę. Uchwalono ustawę zakazującą Japończykom migrowania do USA. Zabronio
no im również starania się o obywatelstwo amerykańskie drogą naturalizacji. Por. R. Daniels, 
op. cit., s. 254-255.

98 T. E. L a u, Paper families: idenlily, immigration administration, and Chinese exclusion, 
Durham 2006, s. 17.

99 Act of February, 26, 1885, http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/23%20stat%20 
332.pdf [29 VII 2010]; D. R. G a b a c c i a, op. cit., s. 123.

100 1891 Immigration Act, http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/1891_immigration_ 
act.html [9 VIII 2010].

Cofnięcie decyzji zabraniającej Chińczykom przybywania do USA nastąpiło 
wiele lat później. Przesądziły o tym bardziej polityczne kalkulacje niż zmiana na
stawienia społeczeństwa amerykańskiego wobec Azjatów. W 1943 r., kiedy świat 
pogrążony był w działaniach wojennych, Chińczycy okazali się potencjalnym 
sojusznikiem w wojnie z Japonią. Aby zachęcić Chiny do aktywności, w 1944 r. 
USA zniosły zakaz chińskiej imigracji i ustaliły dopuszczalny jej limit w wysokości 
105 osób rocznie98.

Wróćmy jednak do schyłku XIX w. Wspomniany kryzys gospodarczy i nastroje 
natywistyczne społeczeństwa amerykańskiego odbiły się nie tylko na imigracji chiń
skiej. Zważywszy na problemy gospodarcze, Amerykanie doświadczyli trudności 
na rynku pracy. Wzrosła konkurencja, trudniej było znaleźć zajęcia pozwalające na 
utrzymanie się. W związku z tymi zmianami niechętnie patrzono na przybywają
cych imigrantów. Tym bardziej, że wielu spośród nich znajdowało się w sytuacji, 
w której podejmowali się niemal każdej zaoferowanej im pracy. Żądaniom wyraża
nym przez społeczeństwo amerykańskie zadośćuczyniono w 1885 r. uchwaleniem 
tzw. Contract Labor Law (Foran Act). Ustawa wprowadziła zakaz imigracji niewy
kwalifikowanych robotników, nawet tych, którzy kontrakty pracy podpisali jeszcze 
w Europie99.

W polityce wykluczeń jakościowych, która towarzyszyła amerykańskiemu pra
wu imigracyjnemu aż do 1920 r., uchwalano ustawy coraz bardziej rozszerzające 
katalog osób niepożądanych w USA. W 1891 r. przegłosowano następną100. Kongres 
odmówił prawa osiedlania się osobom przewlekle chorym oraz wszystkim tym, co 
do których zachodziło podejrzenie, że staną się ciężarem dla amerykańskiego spo
łeczeństwa. Podtrzymano znane już wcześniej regulacje uznające za niepożądane 
osoby mające konflikt z prawem. Wyraźnie zaznaczono, że najmniejszych szans na 
obywatelstwo nie mają też osoby, którym udowodniono wielożeństwo lub jakikol
wiek inny czyn godzący w reguły życia społeczeństwa amerykańskiego. Twórcy 
ustawy pomyśleli również o tym, by państwo i społeczeństwo były chronione przed 
koniecznością ponoszenia odpowiedzialności za ludzi mogących się stać dla nich 

http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/23%2520stat%2520
http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/1891_immigration_
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ciężarem. Narzędziem do realizacji tego celu był zakaz wpuszczania na terytorium 
Stanów Zjednoczonych tych osób, które same nic pokryły kosztów podróży do USA. 
Fakt ten miał być dowodem ich życiowej niezaradności i budził podejrzenia, że 
w Stanach Zjednoczonych również nie będą sobie radzić.

Procedura kontroli granicznej obejmowała dwa zasadnicze etapy101. Pierwszy 
nakładał na imigranta obowiązek udzielenia urzędnikowi ¿migracyjnemu odpowie
dzi na pytania o imię i nazwisko, narodowość, miejsce ostatniego zamieszkania 
i miejsce planowanego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Nieudzielanie odpowie
dzi na którekolwiek z tych pytań skutkowało brakiem zezwolenia na przekroczenie 
granicy. Po pozytywnym przejściu tego etapu kontroli następował drugi - badanie 
medyczne. Wykrycie jakiejkolwiek choroby również przekreślało szanse imigranta 
na dostanie się do USA. Podobnie było z imigrantami, którzy usiłowaliby się prze
dostać do Stanów Zjednoczonych nielegalnie. Natychmiast odsyłano ich z powro
tem na statku, którym przypłynęli do Ameryki. Dodatkowo, na właściciela statku 
nakładano karę w wysokości 300 dolarów102.

Pomimo coraz dalej idących ograniczeń wprowadzanych sukcesywnie kolej
nymi ustawami imigracyjnymi napływ nowych przybyszów do Stanów Zjednoczo
nych wyhamowany został tylko chwilowo. Po kilku latach (1892-1898), w których 
statystyki odnotowały wyraźny spadek w liczebności populacji legalnych stałych 
mieszkańców (lega! permanent residents), strumień imigracyjny po 1900 r. ponow
nie przybierał na sile przez kilka następnych lat.

Tabela 7. Liczba obcokrajowców, którzy zostali legalnymi, stałymi mieszkańca
mi w USA, 1891-1945

101 R. D a n i e 1 s, op. cit., s. 273.
102 U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues..., s. 66-70.

1891 560 319 1919 141 132
1892 579 663 1920 430 001
1893 439 730 1921 805 228
1894 285 631 1922 309 556
1895 258 536 1923 522 919
1896 343 267 1924 706 896
1897 230 832 1925 294 314
1898 229 299 1926 304 488
1899 311 715 1927 335 175
1900 448 572 1928 307 255
1901 487 918 1929 279 678
1902 648 743 1930 241 700
1903 857 046 1931 97 139
1904 812 870 1932 35 576
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1905 1 026 499 1933 23 068
1906 1 100 735 1934 29 470
1907 1 285 349 1935 34 956
1908 782 870 1936 36 329
1909 751 786 1937 50 244
1910 1 041 570 1938 67 895
1911 878 587 1939 82 998
1912 838 172 1940 70 756
1913 1 197 892 1941 51 776
1914 1 218 480 1942 28 781
1915 326 700 1943 23 725
1916 298 826 1944 28 551
1917 295 403 1945 38 119
1918 110618 - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie Number of Foreign Nationals Who Became Legal Perma
nent Residents (LPRs) by Year, Fiscal Year 1820 to 2008, Migration Policy Institute, http://www.migra- 
tioninfonnation.org/datahub/charts/historic-l.xls [9 VIII 2010].

Tym, co zdecydowanie bardziej martwiło nastawionych nieprzychylnie do imi
gracji, była zmiana składu etnicznego strumienia imigracyjnego. Coraz mniej licz
nie przybywali Brytyjczycy, Niemcy, Irlandczycy, Francuzi czy Skandynawowie, 
a coraz częściej Włosi, Polacy, Grecy, Rosjanie i Azjaci. Okazało się również, że 
dotychczasowe procedury kontroli imigracji nie selekcjonują imigrantów w sposób 
satysfakcjonujący. Zaledwie kilka lat po uchwaleniu ostatniej ustawy imigracyjnej 
w Kongresie w 1897 r. został przedstawiony kolejny projekt. Zaproponowany nowy 
mechanizm kontroli imigracji miał zwolenników i przeciwników, którzy rozpoczę
li trwającą 20 lat dyskusję. Jej istota dotyczyła wprowadzenia testu umiejętności 
czytania jako obowiązkowego etapu kontroli imigracyjnej. Zwolennicy podkreślali, 
że byłby to prosty i skuteczny mechanizm ograniczający napływ „nowych”103 imi
grantów z południa i wschodu Europy. Wśród nich duży odsetek stanowili bowiem 
analfabeci. Przeciwnicy dowodzili, że byłaby to zawoalowana forma dyskryminacji 
ludzi, których jedyną winą było to, że pochodzili z krajów, gdzie nie mieli możli
wości kształcenia się. Okazało się, że największy opór ustawa napotkała ze strony 

103 Posłużyłam się tutaj terminem „nowa” imigracja w odniesieniu do przybyszów napływa
jących w coraz większej liczbie pod koniec XIX w. do USA z Europy Południowej i Wschodniej, 
by odróżnić tę populację od tzw. „starej” imigracji z Europy Północnej i Zachodniej. Choć jest to 
rozróżnienie przez niektórych badaczy krytykowane (np. R. D a n i e 1 s, op. cit., s. 183-184) za 
brak adekwatności (Jeśli o imigracji z końca XIX w. i początku XX w. mówi się, «nowa», to jak 
nazwać imigrację współczesną?”), to jednak z punktu widzenia treści niniejszego rozdziału okreś
lenie to czytelnie i jasno rozdziela dwa etapy w procesie imigracji do USA tego okresu.

http://www.migra-tioninfonnation.org/datahub/charts/historic-l.xls
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kolejnych wetujących ją prezydentów11*4. Dopiero w 1917 r. dotychczasowy projekt 
tzw. Literacy-test bill został przegłosowany i wszedł w życie (Immigration Act)'05. 
Test, któremu musieli sprostać imigranci, okazał się nie aż tak bardzo restrykcyjny, 
jak oczekiwaliby tego natywiści. Umiejętności czytania można było dowodzić w któ
rymkolwiek z uznanych języków. Kiedy testowi poddawano parę małżeńską, wystar
czyło, że mąż potrafił czytać, wobec żony takiego wymagania już nie stawiano104 105 106.

104 Gravera Clevelanda (w 1897 r.), Williama Howarda Tafla (w 1913 r.) i dwukrotnie przez 
Woodrowa Wilsona (w 1915 r.; dwa lata później weto kwalifikowaną większością głosów Kon
gresu zostało obalone).

105 T. Kowala k, Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1996, s. 31 ; Im
migration Act of 1917, U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration 
Services, http://uscis.gov/graphics/shared/aboutus/statistics/legishist/466.htm .

106 R. D a n i e 1 s, op. cit., s. 278.
107 Ibidem.
IÜH W latach 1907-1911 W. P. Dillingham przewodniczył Komisji ds. Imigracji (US Immi

gration Commission), której celem było przeanalizowanie bieżącej sytuacji ¡migracyjnej w USA. 
W raporcie wieńczącym prace komisji zawarto wiele sugestii nieprzychylnych imigrantom. 
Stwierdzono, że stanowią oni poważne zagrożenie dla amerykańskiego społeczeństwa i kultury 
i powinno się dążyć do ograniczenia napływu nowych osób. Sugestie zawarte w raporcie komisji 
znalazły swoje odzwierciedlenie w ustawach ¡migracyjnych lat 20. XX w.

Ustawa z 1917 r. zakończyła trwający od 1875 r. w amerykańskim prawie ¡mi
gracyjnym czas wykluczeń jakościowych. Następujące zmiany w procesie ¡migra
cyjnym wpłynęły na społeczne nastawienie wobec przybyszów. Obawy budziło 
wiele czynników: skala imigracji, odmienne od WASP-owskiej tradycje kulturowe, 
a także zagrożenia związane z napływem ludności naznaczonej tragedią I wojny 
światowej. Nastroje antyimigranckie osiągnęły apogeum, którego czytelnym przeja
wem był złożony w 1919 r. w Kongresie projekt nowej ustawy ¡migracyjnej. Przewi
dywał on ogłoszenie moratorium ¡migracyjnego na rok. Równocześnie przedstawio
no projekt konkurencyjny, w którym zaproponowano nowe, ilościowe wykluczenia 
¡migracyjne oparte na systemie kwot107. Rozwiązanie takie miało być optymalne 
w zaistniałych warunkach. Pozwalało na uniknięcie posunięcia radykalnego, czyli 
całkowitego czasowego zawieszenia imigracji, a jednocześnie ograniczałoby napływ 
grup niepożądanych w USA. Projekt był popierany przez Williama P. Dillingha- 
ma, ówczesnego eksperta do spraw imigracji108. Wszystkie zaproponowane liczby 
opierały się na spisie powszechnym z 1910 r. Zaplanowane ograniczenia imigracji 
nie uwzględniały zachodniej hemisfery. Kanada, Meksyk i pozostałe państwa No
wego Świata nie miały wyznaczonych kontyngentów. Imigracja azjatycka była już 
zasadniczo opanowana, zważywszy na regulacje dotyczące Chińczyków i Japoń
czyków, aczkolwiek zdecydowano o ustanowieniu niewielkiej kwoty dla obywateli 
Kraju Kwitnącej Wiśni. Kontyngent dla Europejczyków miał wynosić 5% liczby 
określającej wielkość tej populacji mieszkającej w USA w 1910 r. i był podzielony 
proporcjonalnie pomiędzy różne grupy etniczne uwzględnione również w spisie po
wszechnym. Projekt zakładał także cykliczne uaktualnianie przedstawianych kwot 
zgodnie z danymi dostarczanymi przez kolejne spisy powszechne. Proponowana przez 

http://uscis.gov/graphics/shared/aboutus/statistics/legishist/466.htm
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W. P. Dillinghama ustawa została przyjęta przez Kongres. Zmiana, jaką zapropo
nowano, dotyczyła tylko zbyt wysokiego, zdaniem ustawodawców, progu roczne
go dopuszczalnego poziomu imigracji. Zdecydowano go obniżyć z 5% do 3%, co 
dawało kwotę w wysokości 350 tys. Na skutek weta kończącego właśnie kadencję 
prezydenta Woodrowa Wilsona, projekt nie został wprowadzony w życie. Jego na
stępca, Warren G. Harding, nie miał co do projektu zastrzeżeń i podpisał go109 * 111.

109 R. D a n i e 1 s, op. cit., s. 280.
1,0 W. Pasko-Porys, Prawo imigracyjne Stanów Zjednoczonych. Nielegalne zatrudnie

nie, nielegalna imigracja, loteria wizowa, Warszawa 1997, s. 24; Emergency Quota Law of 1921, 
http://library.uwb.edu/guides/USimmigralion/42%20stal%205.pdfl9 VIII 2010].

111 U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues..., s. 129.
112 T. M u 11 e r, Immigrants and the American City, New York 1993, s. 44.

W 1921 r. ustawa, jako tzw. Johnson Act, stała się prawem obowiązującym 
w USA. Wprowadziła system kwotowy (quota law)"", który określał procentowy 
limit dla poszczególnych grup narodowych. Jak proponował W. P. Dillingham, prze
widziano ograniczenie liczby imigrantów do 3% całkowitej liczby osób danej na
rodowości urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi, ale mieszkających w USA, 
liczonej według danych uzyskanych podczas spisu powszechnego z 1910 r. Kon
tyngent miesięczny nie mógł przekraczać 20% kontyngentu rocznego. To ostatnie 
rozwiązanie było podyktowane bardziej względami administracyjnymi niż nastro
jami antyimigracyjnymi. W związku z ogromną liczbą napływających osób urzędy 
imigracyjne nie nadążały z realizacją wszystkich procedur kontrolnych. Tym samym 
rosły kolejki na przejściach granicznych, co prowadziło do poważnych utrudnień.

Rozwiązania przyjęte w prawie ¡migracyjnym z 1921 r. miały przywrócić rów
nowagę w strukturze etnicznej amerykańskiego społeczeństwa. Konstrukcja kontyn
gentów zaplanowana została tak, by ograniczyć liczbę „nowych” imigrantów z ko
rzyścią dla grup związanych z kulturą anglosaską. Konsekwencją takiego podejścia 
było wyznaczenie znacznie większej rocznej kwoty ¡migracyjnej dla przybywających 
z Europy Północnej i Zachodniej niż z Południowej i Wschodniej. W rezultacie limit 
dla „starych” imigrantów nie był w całości wykorzystywany. Zamierzony cel, ogra
niczenie napływu imigrantów z Europy Południowo-Wschodniej, został osiągnięty, 
jako że liczba chętnych kilkakrotnie przewyższała dopuszczalny kontyngent. Jak się 
wkrótce okazało, wprowadzone ograniczenia nie zaspokoiły oczekiwań przeciwni
ków imigracji, którzy uważali, że liczba przybywających imigrantów nadal jest za 
wysoka. Podjęto wówczas starania zmierzające do jeszcze dalej idącego zaostrzenia 
przepisów prawa ¡migracyjnego. Wkrótce w Kongresie został złożony nowy projekt, 
który po przejściu całej procedury ustawodawczej stał się obowiązującym prawem.

Ustawa Immigration Act (Johnson - Reed Act)'11 z 1924 r., bo o niej tutaj mowa, 
wprowadziła roczny 2% próg kwotowy, liczony od całkowitej liczby osób danej 
narodowości urodzonych poza USA, ale mieszkających na ich terenie w 1890 r.112 
Po raz pierwszy wprowadzono również system preferencji ¡migracyjnych dla naj
bliższych krewnych obywateli, specjalistów w dziedzinie rolnictwa oraz żon i dzie
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ci osób na stałe osiadłych w USA113. Ustanowiono „system kontroli konsularnej”, 
orzekając, że żaden obcokrajowiec nie zostanie wpuszczony na terytorium USA 
bez ważnej wizy wydanej przez urzędującego za granicą urzędnika konsularnego114. 
Nowemu prawu nadal nie podlegały państwa kontynentów amerykańskich, wobec 
których nie ustanowiono kwot. Aby jednak zapobiec obchodzeniu prawa kontyn
gentów przez chwilowe zamieszkanie w krajach niepodlegających restrykcjom, 
w 1922 r. ustalono wymóg pięcioletniego zamieszkania w którymkolwiek z krajów 
zachodniej hemisfery. Dwa lata później czas ten wydłużono do dziesięciu lat115 116. Tak 
więc liberalne podejście do imigrantów skończyło się definitywnie w 1929 r., kiedy 
w całości wprowadzono już w życie National Origins Act"b. Przyjęte rozwiązania 
ograniczyły całkowitą liczbę imigrantów do 150 tys. rocznie, a dotychczasowy limit 
2% został zastąpiony proporcją procentową liczby osób danej narodowości miesz
kających w USA w 1920 r. (kryterium pochodzenia narodowego)117. Nowe uregu
lowania ograniczyły liczbę przybywających, a wielki kryzys ekonomiczny spowo
dował, że nawet w ramach ustalonych kwot wiele wiz nie zostało wykorzystanych. 
Recesja gospodarcza lat 30. wywołała przejściowy stan, którego dotąd w imigracji 
do USA nie obserwowano. W latach 1932-35 liczba wyjeżdżających z USA przekro
czyła liczbę przybywających. Gwałtowny spadek imigracji z 241 700 w 1930 r. do 
97 139 w 1931 r. też był znamienny118. Do tych niezwykłych zdarzeń przyczyniło 
się wiele czynników, m.in. wspomniany Wielki Kryzys, który podobnie jak inne 
recesje gospodarki amerykańskiej mniejszej skali wpłynął na zmniejszenie strumie
nia imigracyjnego. Drugim istotnym czynnikiem okazało się restrykcyjne ustawo
dawstwo imigracyjne wzbogacone o różne administracyjne dyspozycje, np. wydaną 
w 1930 r. przez prezydenta Herberta Hoovera119. Zalecił on amerykańskim pla
cówkom dyplomatycznym, by bardziej rygorystycznie podchodzono do klasyfi
kowania odmów wizowych imigrantom na podstawie tzw. podejrzenia o stanie się 
ciężarem dla amerykańskiego społeczeństwa. Tę dyspozycję kilka lat później od
wołał prezydent Franklin Delano Roosevelt i była to niemal jedyna jego aktywność 
w sferze imigracji. Prawo imigracyjne ukształtowane ustawami z lat 20. XX wieku 
obowiązywało w czasie pełnienia przez niego urzędu w niezmienionym brzmieniu. 
Jedynie w 1943 r. uchwalono ustawę {Magnuson Act) znoszącą obowiązywanie Chi- 

113 M. M. N g a i, op. cit.
114 Immigration Act of 1924, U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and 

Immigration Services.
115 D. J. Ti c hen or, op. cit., s. 171.
116 Chodzi o ustawę z 1924 r. wraz z dwoma nowelizacjami z 1928 r. i 1929 r.; M. C. Le- 

M ay, Guarding the gates: immigration and national security, Westport 2006, s. 132.
117 Tzn. dana grupa etniczna otrzymywała taki procent ze 150 tys. (dopuszczalny całkowity 

roczny limit ¡migracyjny), jaki procent w społeczeństwie amerykańskim członkowie tej grupy 
etnicznej stanowili w 1920 r. Najniższą dopuszczalną kwotę ustalono na 100 osób.

"" R. D a n i e 1 s, op. cit., s. 294.
Ibidem, s. 295.
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nese Exclusion Act>2°. Zezwolono osobom narodowości chińskiej zamieszkującym 
w USA na naturalizację i ustalono dopuszczalny roczny kontyngent imigracyjny li
czony według zasad prawa kwotowego.

Okres II wojny światowej wzmógł zapotrzebowanie na pracowników w USA, 
a jednocześnie przyniósł nagły wzrost uchodźców starających się o osiedlenie 
w Ameryce. Rozwiązanie problemu amerykańskiego zapotrzebowania na siłę robo
czą w owym czasie przyniosła umowa z Meksykiem120 121, natomiast prezydent Harry 
Truman zezwolił na wjazd uchodźców w 1945 r. (40 tys.) i trzy lata później (400 tys.), 
ale w ramach ustalonych kwot narodowych, co w wielu przypadkach spowodowało 
wyczerpanie limitu nawet na wiele następnych lat.

120 1943 Magnuson Act, http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/57%20stat%20600. 
pdf [9 VIII 2010].

121 Tak zwany program bracero, o którym szerzej w dalszej części książki.
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Po 1945 r. nadal wyraźna była tendencja do wprowadzania coraz bardziej restryk
cyjnych projektów imigracyjnych w Stanach Zjednoczonych. Zakończenie II wojny 
światowej dostarczyło przeciwnikom imigracji nowych argumentów przemawia
jących za potrzebą ścisłej kontroli tego procesu. W społeczeństwie amerykańskim 
coraz częściej było słychać głosy o konieczności zatroszczenia się o powracających 
z wojny. Jeszcze w 1944 r. na forum Kongresu przedstawiono kilka projektów, które 
wzywały do zawieszenia imigracji. Potrzebę tak radykalnego posunięcia tłumaczo
no koniecznością zapewnienia miejsc pracy dla powracających uczestników wojny. 
Szeroko dyskutowano o skutkach, jakie dla społeczeństwa amerykańskiego może 
mieć nie tylko powrót żołnierzy, ale również napływ imigrantów ze zniszczonych 
wojną państw, w których na sile zaczynały przybierać ruchy komunistyczne. W po
lemikach imigracyjnych zaczął się również pojawiać nowy wątek: jakie stanowisko 
USA powinny zająć w kwestii imigracji ze Związku Radzieckiego i Europy Środ
kowo-Wschodniej w świetle coraz bardziej komplikujących się wzajemnych rela
cji? Pomimo wielu argumentów przemawiających za koniecznością reformy prawa 
imigracyjnego, wydaje się, że tym, co w pierwszej kolejności zmobilizowało Stany 
Zjednoczone do tego kroku, była sprawa przesiedleńców (displacedpersons). Pod 
koniec 1945 r. prezydent Harry Truman zaproponował, by część kwoty imigracyjnej 
przypadającej kontynentalnej Europie w wysokości 40 tys. rocznie przeznaczyć dla 
przesiedleńców. Taryfy ulgowej jednak nie przewidziano. Osoby takie musiały bo
wiem dopełnić wszystkich wymogów amerykańskiego prawa imigracyjnego, by móc 
z tej puli skorzystać. Wkrótce po wprowadzeniu pomysłu prezydenta H. Trumana 
w życie okazało się, że nie spełnił on swojej funkcji. W czasie pierwszych dziewię

http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/57%2520stat%2520600
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ciu miesięcy jego obowiązywania tylko około pięć tys. przesiedleńców skorzystało 
z takiej możliwości imigracji do USA.122 W Izbie Reprezentantów przedstawiono 
więc projekt zakładający ustalenie - odrębnej od istniejących dotychczas kwot - 
liczby dopuszczalnego kontyngentu przeznaczonego tylko dla przesiedleńców. Ba
talia na argumenty, jaką stoczyli przeciwnicy i zwolennicy odrębnego traktowania 
uchodźców, trwała prawie rok i zakończyła się uchwaleniem ustawy Displaced Per
sons Act w 1948 r.123 - ustawy, która przez wielu została uznana za niezwykle ważną, 
gdyż ustanowiła precedens w dotychczasowym podejściu do problemu uchodźców. 
Po raz pierwszy ze zbioru norm ¡migracyjnych wyodrębniono regulacje odnoszące 
się do tej grupy migrantów. Późniejsza praktyka kontynuowała ten rozdział. Re
gulacje zawarte w Dispalced Persons Act zezwalały na przyjęcie 200 tys. przesie
dleńców, 2 tys. czeskich uchodźców i 3 tys. sierot w ciągu dwóch kolejnych lat124. 
W 1950 r. obowiązywanie programu przedłużono na kolejne dwa lata. Całkowita 
kwota przeznaczona dla przesiedleńców ostatecznie sięgnęła 415 tys.125 Osoby, któ
rym zezwolono na osiedlenie się w Stanach Zjednoczonych na mocy tej ustawy, otrzy
mały prawo stałego pobytu i prawo do podjęcia legalnej pracy. Prawo do osiedlenia 
się w USA nabywali również członkowie najbliższej rodziny przesiedleńca, o ile nie 
stanowili ciężaru dla amerykańskiego podatnika i nie weszli w konflikt z prawem126.

122 R. D a n i e 1 s, op. cit., s. 330.
123 E. R. B a r k a n, op. cit., s. 74.
124 M. J. G i b n e y, The ethics and politics of asylum: liberal democracy and the response to 

refugees, Cambridge 2004, s. 142.
125 R. D a n i e 1 s, op. cit., s. 331.
126 1948 Displaced Persons Act, http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/62%20stat% 

201009.pdf [10 VIII 2010].
127 D. G. G u t i e r r e z, Walls and Mirrors. Mexican Immigrants, and the Politics of Ethni

city, Berkeley 1995, s. 161.
128 T. M u 11 e r, op. cit., s. 46; U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues..., s. 220.

Istotne zmiany w amerykańskim prawie ¡migracyjnym nastąpiły w latach 50. 
XX w. Senator Pat McCarran z Nevady i kongresman Francis Walter z Pensylwanii 
przedstawili projekt nowego prawa ¡migracyjnego. Zmieniono w nim niektóre zało
żenia dotychczasowych regulacji ¡migracyjnych. Wprowadzono nowe wytyczne do
tyczące m.in. naturalizacji i denaturalizacji, w szczególności zaś rozszerzono zapis 
o możliwości wydalenia z kraju nienaturalizowanych cudzoziemców (unnaturalized 
aliens). Zarządzenie sprowadzało się do tego, że każdy obcokrajowiec, który prze
kroczył granice USA po 1924 r., mógł być podmiotem deportacji w trybie doraźnym, 
bez względu na długość pobytu w Stanach Zjednoczonych, historię zatrudnienia czy 
relacje rodzinne. Regulacje takie niosły poważne zagrożenie dla środowiska laty
noskiego w USA, w którym przeważająca większość nie była naturalizowana127 128. 
W przedstawionym projekcie pochodzenie narodowe zostało uznane za jedyne kry
terium przydziału kwot, ale wprowadzono też preferencje zawodowe i rodzinne. 
W 1952 r. Kongres opowiedział się za zmianami zaproponowanymi przez P. McCar- 
rana i F. Waltera. Uchwalono nowe prawo ¡migracyjne, Immigration and Nationali
ty Act (PL. 82-414), znane również jako McCarran-Walter Actl2S. Mocą zebranych

http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/62%2520stat%2525


Tabela 8. Porównanie systemów preferencji w ustawach ¡migracyjnych z 1929 r., 1952 r. i 1965 r. hJ

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. R. Barkan, And Still They Come..., s. 78.

1929 r.
(roczny dopuszczalny 

pułap imigracji: 153 714)

1952 r.
(roczny dopuszczalny pułap imigracji: 

154 657; potem 156 487)

1965 r.
(roczny dopuszczalny pułap imigracji: 170 000 

dla wschodniej półkuli 
i 120 000 dla zachodniej, potem 270 000)

Poza kwotą: małżonkowie i małoletnie dzieci 
obywateli amerykańskich; uczeni, studenci, 
duchowieństwo, mieszkańcy państw półkuli 
zachodniej.
Pierwsza kategoria preferencyjna: rodzice
i pełnoletnie dzieci obywateli; nowopoślubieni 
mężowie obywatelek; wykwalifikowani 
pracownicy rolni - 50% kwoty.
Druga kategoria preferencyjna: małżonkowie 
i małoletnie dzieci posiadaczy prawa stałego 
pobytu - pozostała część kwoty.
Poza kategoriami preferencyjnymi: wszyscy 
w ramach liczby pozostałej po drugiej kategorii 
preferencyjnej.

Poza kwotą: małżonkowie i małoletnie dzie
ci obywateli amerykańskich; duchowieństwo, 
mieszkańcy państw półkuli zachodniej.

Pierwsza kategoria preferencyjna: pilnie 
poszukiwani wykwalifikowani pracownicy
- 50% kwoty.

Druga kategoria preferencyjna: rodzice 
obywateli - 30% kwoty.

Trzecia kategoria preferencyjna: małżon
kowie i niezamężne dzieci posiadaczy prawa 
stałego pobytu - 20% kwoty.
Poza kategoriami preferencyjnymi: 
rodzeństwo* i pełnoletnie dzieci obywateli
- 'A pozostałej liczby wiz.
* W 1959 roku rodzeństwo zostało przesunięte 
do drugiej kategorii preferencyjnej.

Poza kwotą (tzw. najbliżsi krewni i imigranci 
specjalni): rodzice, małżonkowie i małoletnie 
dzieci obywateli amerykańskich; 
duchowieństwo.
Pierwsza kategoria preferencyjna: 
niezamężne, pełnoletnie dzieci obywateli 
i ich dzieci - 20% kwoty (od 1980 roku
- 26% kwoty).
Druga kategoria preferencyjna: małżonkowie
i niezamężne, pełnoletnie dzieci posiadaczy prawa 
stałego pobytu - 20% kwoty.
Trzecia kategoria preferencyjna: naukowcy, 
artyści itd. o wybitnych uzdolnieniach
- 10% kwoty.
Czwarta kategoria preferencyjna: zamężne 
dzieci obywateli - 10% kwoty.

Piąta kategoria preferencyjna: rodzeństwo oby
wateli amerykańskich - 24% kwoty.
Szósta kategoria preferencyjna: 
wykwalifikowani i niewykwalifikowani 
pracownicy - 10% kwoty.
Siódma kategoria preferencyjna: uchodźcy
- 6 % kwoty (zniesiona, kiedy uchwalono Refugee 
Ad w 1980 r.).
Poza kategoriami preferencyjnymi: osoby 
niekwalifikujące się do żadnej z powyższych grup.
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w tym akcie przepisów uprawniono do naturalizacji przedstawicieli wszystkich ras 
i zniesiono dyskryminację płci w kontekście ¡migracyjnym. Wdrożono również 
system imigracji selektywnej, oferując kwotę preferencyjną dla imigrantów po
siadających umiejętności, na które istniało szczególne zapotrzebowanie w USA. 
Rozszerzono podstawy uprawniające do wydaleń i deportacji oraz wprowadzono 
system rejestracji obcokrajowców. Każdy z przebywających na terytorium Stanów 
Zjednoczonych był zobowiązany do corocznego uaktualniania w Urzędzie Imigra- 
cyjnym (Immigration and Naturalization Service) swojego adresu zamieszkania. 
Na użytek służb bezpieczeństwa i służb egzekwujących prawo stworzono również 
centralny indeks przebywających w Stanach obcokrajowców129. Utrzymano kwo
tę 150 tys. rocznego limitu ¡migracyjnego dla półkuli wschodniej, podczas gdy 
półkula zachodnia wciąż pozostawała poza sferą kwotowych ograniczeń. Jedyną 
liberalizacją było zniesienie zakazu wjazdu dla Japończyków (wprowadzonego 
w 1917 r.) i przyznanie imigrantom z Azji i Pacyfiku kwoty 2 tys. wiz rocznie. Pomi
mo pozornego znormalizowania podejścia do napływu Azjatów nadal nie wyzbyto 
się uprzedzeń wobec nich. Najwyraźniej uwidoczniły się one w sytuacjach dotyczą
cych imigracji z krajów nieobjętych kwotami. Pochodzenie azjatyckie przesądzało 
o losie imigranta. Gdy z któregokolwiek z państw zachodniej półkuli migrowała 
osoba o europejskich korzeniach, była traktowana na równi z latynoskimi miesz
kańcami tego obszaru. Komplikacje pojawiały się w przypadku Azjatów. Nawet 
będąc obywatelami państwa latynoamerykańskiego, według prawa ¡migracyjnego 
USA, nie mogli skorzystać ze swobody podróżowania do Stanów Zjednoczonych. 
Stąd osoba o korzeniach np. włosko-angielskich, która urodziła się w Meksyku, mo
gła bez przeszkód wyemigrować do USA, niezależnie od istniejących kwot. Osobę 
o francusko-japońskim pochodzeniu urodzoną w Meksyku przyporządkowywano 
do japońskiego kontyngentu130.

129 Immigration and Nationality Act of 1952 (P.L. 82-414), htlp://library.uwb.edu/guides/ 
USimmigration/1952_immigration_and_nationality_act.html [16 VIII 2010]; M. L. Usdan- 
s k y, The Hl-B Visa Debate in Historical Perspective: the Evolution of U.S. Policy Toward Fore
ign Born Workers, The Center for Comparative Immigration Studies, Working Paper, 2000 (May), 
nr 11, s. 6.

130 L. D i n n e r s t e i n, D. M. R e i m c r s, Ethnic Americans: a history of immigration, New 
York 2009, s. 119.

131 D. J. Ti c h c n o r, op. cit., s. 194.

Przez pewien czas losy ustawy nie były pewne. Prezydent Harry Truman, zwo
lennik likwidacji systemu kwotowego, zgłosił swoje zastrzeżenia i skorzystał z przy
sługującego mu prawa weta. W owym czasie kryterium etniczności wciąż budziło 
wiele zastrzeżeń, gdyż - jak twierdzono - zbyt blisko było mu do rasizmu. Prezy
dent obawiał się, że nowe regulacje doprowadzą do dyskryminacji zaprzyjaźnio
nych narodów i przyczynią się do wzrostu zapotrzebowania na siłę roboczą. Pomimo 
zastrzeżeń H. Trumana, Kongres zadecydował o oddaleniu weta i wprowadzeniu 
ustawy w życie131.

htlp://library.uwb.edu/guides/
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W 1952 r. przestała obowiązywać ustawa Displaced Persons Act. Tym samym 
w ustawodawstwie amerykańskim pojawiła się konieczność nowego uregulowa
nia stosunku Stanów Zjednoczonych do uchodźców. W sierpniu 1953 r. uchwalo
no ustawę o pomocy dla uciekinierów - Refugee Relief Act. Zezwolono w niej na 
osiedlenie się w USA maksymalnie 214 tys. uchodźców z Europy i Azji niezależ
nie od przewidzianych prawem ¡migracyjnym kwot132. Problem z uchodźcami był 
znacznie bardziej skomplikowany niż przewidywały proste rozstrzygnięcia ustawy 
i w pewnym zakresie podważał sens prawa kwotowego opartego na kryterium naro
dowościowym. Zdarzały się bowiem sytuacje, w których grupa etniczna uznana za 
„niepożądaną” w USA i - co za tym idzie - z niewielką wyznaczoną kwotą roczną, 
zyskiwała na liczebności dzięki napływowi grup uchodźców133. Odrębne współist
nienie prawa ¡migracyjnego i programu dla uchodźców zaowocowało przyjęciem 
przez USA w latach 1946-1965 niemal 800 tys. ludzi ponad limity przewidziane 
w ustawie ¡migracyjnej134.

132 C. J. Bon Tempo, Americans at the gate: the United States and refugees during the 
Cold War, Princeton 2008, s. 34.

133 M. L e M a y, op. cit., s. 150.
134 E. R. B arkan, And Still They Come..., s. 80.
135 J. F. K e n n e d y, Letter to the President of the Senate and to the Speaker of the House 

on Revision of the Immigration Laws, The American Presidency Project, 1956, 8 II, http://www. 
presidency.ucsb.edu/ws/index. php?pid=9355&st=&stl= [23 1 2006].

System kwotowy był przez wielu krytykowany jako niesprawiedliwy. Do osób 
postulujących odejście od tego rozwiązania należał, jeszcze wówczas senator z Mas
sachusetts, John F. Kennedy. W 1958 r. wydał książkę pt. A Nation of Immigrants, 
w której przedstawił własną wizję polityki ¡migracyjnej. W czasie swej prezyden
tury, w 1963 r., zainicjował prace nad nową ustawą ¡migracyjną. W przesłaniu do 
Kongresu z 23 lipca 1963 r. postulował, by system kwotowy zastąpić nowym, który 
opierałby się przede wszystkim na trzech podstawowych wytycznych. Zaliczył do 
nich:

regulowanie napływu imigrantów pod kątem (1) posiadanych przez nich umiejętno
ści i zapotrzebowania na nie w USA, (2) związków rodzinnych pomiędzy imigran
tami a osobami mieszkającymi na terenie Stanów, by nie utrudniać łączenia rodzin, 
(3) pierwszeństwa rejestracji135.

J. F. Kennedy nie negował, że takie regulacje istniały w obowiązującym sys
temie kwotowym, niemniej jednak ich podstawową słabością były ograniczenia 
kwotowe przypisane poszczególnym narodowościom. Nieadekwatność tego prawa, 
zdaniem prezydenta, najbardziej uwidoczniała się w rosnącej liczbie wnoszonych 
prywatnych projektów poprawek prawa ¡migracyjnego (private immigration bills') 
w Kongresie. Projekty te powstały jako skutek trudności doświadczanych w przy
padkach indywidualnych, w których regulacje obowiązującego prawa ¡migracyjne
go zawiodły. Zainicjowane zmiany zaowocowały nowym prawem ¡migracyjnym, 
uchwalonym dwa lata później, w 1965 r., w czasie prezydentury Lyndona John

presidency.ucsb.edu/ws/index
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sona. W Immigration and Nationality Act (tzw. Hart-Cellar Act)136 zrezygnowano 
z budzącego tak wiele kontrowersji kryterium etniczności, ustalając maksymalne, 
choć nie jednakowe, kontyngenty dla obu półkul. Dla półkuli wschodniej ustalono 
całkowity limit roczny 170 tys.; dodatkowo roczna kwota nie mogła przekraczać 
20 tys. osób jednej narodowości. Zmieniono system preferencji, wprowadzając 
7 grup. 74% rocznego kontyngentu przyznano członkom rodzin obywateli amery
kańskich i imigrantów z prawem stałego pobytu, po 10% - fachowcom i innym pra
cownikom przydatnym gospodarce amerykańskiej137. Dla półkuli zachodniej po raz 
pierwszy wprowadzono ograniczenie imigracji do 120 tys. osób rocznie, ale nie usta
lono limitów dla poszczególnych krajów. Zdecydowano, że wnioski wizowe będą 
rozpatrywane w kolejności zgłoszeń z prawem pierwszeństwa dla członków rodzin 
oraz specjalistów, co spowodowało, że niejednokrotnie na wizę czekało się wiele 
lat138. Rozszerzono również uprawnienia Prokuratora Generalnego, upoważniając go 
do wydawania szczegółowych regulacji w zakresie przyjmowania uchodźców139.

136 Immigration Worldwide..., s. 30; V. Hunt, When Institutional Boundaries Meet New Po
litical Ideas: Courts, Congress and U.S. Immigration Policy Reform, Center for Comparative 
Immigration Studies, Working Paper, maj 2001, nr 38, s. 13.

137 D. J. T i c h e n o r, op. cit., s. 216.
138 Immigration and Nationality Act of 1965, http://library.uwb.edu/guides/USimmigra- 

tion/79%20stat%2091 l.pdf [16 Vlll 2010].
139 L. P. M a r t i n, Polityka ¡migracyjna Stanów Zjednoczonych..., s. 152.
140 Immigration and Nationality Act Amendments of 1976, U.S. Department of Homeland 

Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, http://uscis.gov/graphics/shared/aboutus/ 
statistics/legishist/542.htm [15 VIII 2010].

141 G. R. F o r d, Statement on Signing the Immigration and Nationality Act Amendments of 
1976. October 21, 1976, The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/ 
index.php?pid=6495 [16 VIII 2010].

142 E. R. Barkan, And Still They Come..., s. 118.

Nowelizacja ustawy z 1976 r., wymuszona przez większy niż się spodziewano 
napływ imigrantów, wprowadziła takie same zasady dla półkuli zachodniej, jakie 
obowiązywały dla wschodniej, z maksymalnym kontyngentem 20 tys. dla poszcze
gólnych krajów140. Nowe regulacje wzbudziły protesty, zwłaszcza Meksykanów, 
których do USA każdego roku przybywało znacznie więcej niż wynosił ustalony 
limit 20 tys. Ograniczenie jednak utrzymano, powodując tym samym wieloletnie 
oczekiwania południowych sąsiadów na wizę i wzrost przypadków prób niele
galnego przedostawania się na teren Stanów Zjednoczonych. Zdecydowano rów
nież o wyłączeniu z przysługującej zachodniej półkuli kwoty uchodźców kubań
skich przybywających do USA na mocy ustawy Cuban Refugee Adjustment Act141. 
W 1978 r. zdecydowano o połączeniu limitów obu półkul i ustalono łączną liczbę 
290 tys. imigrantów rocznie142.

W 1966 r., mocą Cuban Refugee Adjustment Act (CRAA), upoważniono Pro
kuratora Generalnego do rozpatrywania spraw nadawania kubańskim uchodźcom 
statusu stałego mieszkańca Stanów Zjednoczonych, wliczając ich w roczny limit 

http://library.uwb.edu/guides/USimmigra-tion/79%2520stat%252091
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120 tys. wyznaczony dla zachodniej półkuli143. Wprowadzona 10 lat później popraw
ka stanowiła o zniesieniu jakichkolwiek liczbowych ograniczeń w stosunku do tych 
uchodźców144. Przed wprowadzeniem Cuban Adjustment Act znajdujący się w USA 
uchodźcy kubańscy podlegali bardzo ograniczającej procedurze zalegalizowania po
bytu. Regulacje sprzed 1966 r. zmuszały ich bowiem do opuszczenia Stanów Zjed
noczonych, udania się do odpowiedniego konsulatu w innym kraju i złożenia wnio
sku o wydanie wizy. Tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy mogli 
powrócić i wówczas już bez przeszkód otrzymać status stałego mieszkańca145 146.

143 Immigration and Asylum: from 1900 to the Present, ed. M. J. G i b n e y, R. Hansen,
Vol. 1, Santa Barbara 2005, s. 646; U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues..., s. 263.

144 Immigration and Nationality Act Amendments of 1976, U.S. Department of Homeland 
Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, http://uscis.gov/graphics/shared/aboutus/ 
statistics/legishist/542.htm [12 II 2006].

145 R. Estevez, Modern Application of the Cuban Adjustment Act of 1966 and Helms- 
-Burton: Adding Insult to Injury, „Hofstra Law Review” Vol. 30, 1273, 2003, s. 1277.

146 Refugee Act of 1980, U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Im
migration Services, [w:] U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues..., s. 272.

147 I. S a 1 e h y a n, Safe Haven: International Norms, Starategic Interests and U.S. Refugee 
Policy, Center for Comparative Immigration Studies, Working Paper, 2001 June, nr 40, s. 23.

148 Poprzednim razem, w latach 1965-1973, z okazji skorzystało 250 tys. Kubańczyków, któ
rych głównym miejscem docelowym było Miami w USA.

149 Jimmy Carter Pledges to Admit Cuban Refugees to the United States, http://www.histo- 
ry.com/audio/carter-pledges-to-admit-cuban-refugees#carter-pledges-to-admit-cuban-refugees 
[15 XII 2010].

Kwestia regulacji napływu uchodźców nadal pozostawała w sferze kompeten
cji Prokuratora Generalnego. Niemniej jednak zwiększający się napływ tej kate
gorii osób wymógł na ustawodawcach amerykańskich konieczność uregulowania 
tej kwestii. Prace trwające w latach 1979-1980 zaowocowały uchwaleniem ustawy 
o przyjmowaniu uchodźców - Refugee Relief Act (1980)l4ń. Nowe przepisy wyłą
czały uchodźców z systemu preferencji i określały roczny dopuszczalny limit dla tej 
grupy w wysokości 50 tys. Zważywszy na sytuację wzrastającej liczby uchodźców 
kubańskich, przewidziano możliwość zwiększenia dopuszczalnej liczby osób tej 
kategorii w drodze konsultacji Prezydenta i Kongresu, jeśli zaistnieje taka potrze
ba147. W myśl nowych regulacji uchodźca mógł się ubiegać o prawo stałego pobytu 
w Stanach Zjednoczonych dopiero po rocznym pobycie na terytorium tego państwa. 
Stanom zapewniono również refundację kosztów poniesionych w procesie przyj
mowania uchodźców. Równocześnie przez wyznaczenie oddzielnego limitu dla 
uchodźców zmniejszono ogólną liczbę dopuszczalnej imigracji do 270 tys. rocznie, 
by zachować roczny bilans napływu.

Ustawa ta była odpowiedzią na sytuację, w której obliczu stanęły USA. W kwiet
niu 1980 r. Fidel Castro, po raz pierwszy od siedmiu lat, zezwolił na emigrację 
z Kuby148. Uchodźcy zachęceni stanowiskiem USA, potwierdzonym zapewnie
niem prezydenta Jimmy’ego Cartera, że „będziemy nadal z otwartym sercem i ra
mionami witać uchodźców poszukujących wolności od komunistycznej dominacji 
i ekonomicznej nędzy”149, licznie skorzystali z zaproszenia. Szybko jednak się 

http://uscis.gov/graphics/shared/aboutus/
http://www.histo-ry.com/audio/carter-pledges-to-admit-cuban-refugees%2523carter-pledges-to-admit-cuban-refugees
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okazało, że ta druga wielka fala migracji kubańskiej znacznie się różniła od pierw
szej. Uchodźcami pierwotnie byli Kubańczycy należący głównie do klasy średniej, 
którzy uciekali przed reperkusjami wynikającymi z ich ideologicznego sprzeciwu 
wobec reżimu. Tymczasem nowa fala uchodźców składała się głównie z biedoty, 
a dodatkowo znaczny procent przybyszów stanowili zwolnieni z więzień przestępcy. 
Podejrzewając, że F. Castro wykorzystał okazję, by oczyścić kubańskie więzienia 
z kryminalistów, USA wprowadziły ograniczenia pozwalające na zwolnienie napły
wu i ściślejsze kontrolowanie przybywających150. Do czerwca, czyli do momentu 
kiedy F. Castro odwołał zezwolenie, do Stanów Zjednoczonych przybyło ponad 
120 tys. uchodźców kubańskich. Porozumienie dotyczące tej fali uchodźców zawar
to dopiero w 1984 r. i na jego mocy ustalono roczny limit 20 tys. wiz dla mieszkań
ców wyspy151.

150 K. M i c h a ł e k, Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992, War
szawa 1995, s. 363.

151 K. N. S k o u g, The United States and Cuba under Regan and Shultz: a foreign service 
officer reports. Westport 1996, s. 57.

152 T. Muller, op. cit., s. 52; M. J. M i 11 e r, Architect or Home Builder?, „White House 
Studies” 2004 (zima).

153 Wcześniej takie rozwiązanie zasugerował prezydent Jimmy Carter, ale projekt nie zdobył 
poparcia w Kongresie.

,5,1 R. M. P e t e r s, A. Ve g a, The Simpson-Mazzoli Immigration Bill. The Role of the House 
Leadership and the Hispanic Caucus, Hispanic Research Center, Arizona State University, 1995 
(June), s. 5;W. Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współ
czesność, Warszawa 2000,, s. 416.

Lata następujące po wprowadzeniu zmienionego prawa ¡migracyjnego w 1965 r. 
dowiodły, że pomimo nowych mechanizmów prawo to nadal nie spełniało oczeki
wań w odniesieniu do nielegalnej imigracji. Powołana w 1979 r. komisja, Select 
Commision on Immigration and Refugee Policy, po trzech latach badań przedstawiła 
raport z licznymi zaleceniami dotyczącymi imigracji, w tym dwoma z zakresu nie
legalnej imigracji152. Pierwsza sugestia dotyczyła uznania za nielegalne zatrudnianie 
pracowników przebywających w USA bez uregulowanego statusu ¡migracyjnego. 
Drugi pomysł zakładał przeprowadzenie programu legalizacji pobytu nielegalnych 
pracowników osiadłych w Stanach Zjednoczonych przed 1980 r.153 * Ponadto autorzy 
raportu sugerowali konieczność podniesienia dotychczasowego pułapu dopuszczal
nej imigracji do 350 tys. rocznie w skali globalnej. Choć debaty dotyczące imigra
cji nie należą do najłatwiejszych, to sytuacja w USA przemawiała na korzyść jej 
podjęcia, gdyż gospodarka i ekonomia nie były w najlepszym stanie. W 1982 r. po
ziom bezrobocia osiągnął najwyższy poziom od czasów Wielkiego Kryzysu. Rapor
ty służb granicznych donosiły o rosnącej liczbie osób próbujących się przedostać 
do USA bez wymaganych dokumentów. Wszystko to stworzyło korzystny klimat 
do przeprowadzenia reformy prawa ¡migracyjnego. W 1982 r. na forum Kongresu 
przedstawiono projekt Mazzoli-Simpson Bill'™. Jednym z nowych zaproponowa
nych w nim uregulowań były kary dla pracodawców zatrudniających nielegalnych 
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pracowników. Zarówno ten pomysł, jak i propozycja amnestii, znalazły zwolenni
ków w Senacie. W Izbie Reprezentantów projekt odrzucono i w rezultacie proces 
przeforsowania go zajął jeszcze kilka lat155 156 157.

155 F. Alba, Mexicos 1982 Economie Crisis, Mexico-U.S. Binational Study Report, U.S. 
Commision on Immigration Reform, s. 1225, http://www.utexas.edu/lbj/jscir/binpapers/v3c-2alba. 
pdf [25 VII 2010].

156 W 1984 r., w momencie wznowienia debaty nad zmianami w prawie imigracyjnym, jako 
dodatkowy sposób nacisku na Kongres wykorzystano kontrprojekt zgłoszony przez Urząd Imi- 
gracyjny. Postulowano nadanie prawa do zatrzymywania osób podlegających deportacji wszyst
kim organom egzekwującym prawo w USA, wprowadzenie zakazu wjazdu na rok dla osób, które 
naruszyły zasady posiadania wizy nieimigracyjnej lub przybyły nielegalnie, naliczanie opłaty 
45 S dziennie za pobyt w areszcie osób, które naruszyły prawo ¡migracyjne, nałożenie opłaty 500 $ 
na osoby deportowane, będącej rekompensatą za koszty przeprowadzenia procedury wydalenia, 
przyznanie prawa wglądu Urzędowi Imigracyjnemu do danych o ubezpieczeniach społecznych, 
co z kolei ułatwiłoby odszukiwanie przebywających bezprawnie na terenie USA. [Por. W. Pas- 
k o - P o ry s, op. cit., s. 35.

157 Dzięki podjętym reformom 3,7 min nielegalnych imigrantów, w tym głównie z Meksy
ku, przebywających w USA co najmniej 5 lat, uzyskało legalny status; Immigration Reform and 
ControlActof 1986, http://oig.lsc.gOv/legis/irca86.htm#top [15 VIII 2010]; M. U sdansky, op. 
cit., s. 6; L. P. M a r t i n, Polityka ¡migracyjna Stanów Zjednoczonych..., s. 153; E. R., U.S. Immi
gration andNaturalization Laws andIssues..., s. 282.

158 E. R. B a r k a n, AndStill They Come..., s. 118.

Głosowanie w 1984 roku nad poprawką Mazzoli-Simpson przebiegało etapami. 
Kongres osobno zajął się sprawą amnestii, potem sankcjami. Następnie przystąpiono 
do decyzji o losie całego projektu. Komisja powołana do ujednolicenia wersji Izby 
Reprezentantów i Senatu nie mogła jednak osiągnąć porozumienia. Dwa lata później 
w Kongresie rozgorzała debata nad projektem podobnym do przegłosowanej po
prawki Mazzoli-Simpson'ib. Tym razem udało się jednak osiągnąć kompromis. Sank
cje dla pracodawców pozostały właściwie bez zmian w stosunku do poprzednich 
uregulowań. Podobnie było z amnestią dla nielegalnych imigrantów. Dotyczyła ona 
wszystkich przybyłych do USA przed 1982 r., jednakże dla korzystających z amne
stii wprowadzono wymóg minimalnej znajomości języka angielskiego i problema
tyki obywatelskiej. Rosnące bezrobocie w Teksasie czy - paradoksalnie - poprawa 
sytuacji Latynosów w wielu innych stanach zmieniły tok myślenia tego środowiska. 
Uświadomiono sobie, że amnestia przyczyni się do wzrostu konkurencyjności na 
rynku pracy, nawet tam, gdzie dotąd pozycje Latynosów legalnie przebywających 
w USA były niezagrożone. Opozycja lobby rolniczego straciła na sile, kiedy zapew
niono im specjalne klauzule zezwalające na przyjazd wystarczającej liczby pracow
ników meksykańskich, by pokryć zapotrzebowanie na siłę roboczą na południowym 
zachodzie. Władze stanowe, obawiające się nadmiernych obciążeń dla budżetów 
wynikających z amnestii, zapewniono o przekazaniu odpowiednich środków fede
ralnych na ten cel. W ten sposób podpisany w 1986 r. przez prezydenta Ronalda 
Reagana projekt stał się nowym prawem imigracyjnym, znanym pod nazwą Immi
gration Reform and Control Act (IRCA, PL. 99-603)l5\ W ustawie przewidziano 
rozwiązanie mające zapobiegać zarzucanej dyskryminacji imigracji europejskiej158.

http://www.utexas.edu/lbj/jscir/binpapers/v3c-2alba
http://oig.lsc.gOv/legis/irca86.htm%2523top
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Opracowano tzw. loterie wizowe NP-5, OP-115’. Loteria NP-5 obejmowała 36 kra
jów, z których imigracja została znacząco ograniczona uregulowaniami z 1965 roku. 
Druga, OP-1, obejmowała 126 krajów, w których wykorzystano mniej niż jedną 
czwartą przypisanego im rocznego limitu. Nowością był również specjalny program 
pilotażowy o ruchu bezwizowym. Objęcie takim programem warunkowała liczba 
odmów wiz nieimigracyjnych. Musiała być w ostatnich dwóch latach mniejsza niż 
2%, a dodatkowo nie większa niż 2,5% w każdym roku tego dwuletniego okresu. 
Państwo uczestniczące w programie mogło zostać z niego usunięte w sytuacji, gdy 
liczba odmów prawa wjazdu na granicy oraz przypadków naruszenia statusu ¡migra
cyjnego na terenie USA przekroczyła 2% liczby przybywających z danego kraju159 160.

159 M. M. Hethmon, Diversity, mass immigration, and national security after 9/11, an 
immigration reform movement perspective, „Albany Law Review”, 2002 (Winter), http://findar- 
ticles.com/p/articles/mi_hb3243/is_2_66/ai_n28971679/pg_2/?tag=content;coll [17 VIII 2010].

160 Ibidem.
161 N. Ry t i n a, IRCA Legalization Effects: Lawful Permanent Residence and Naturalization 

Through 2001, Office of Policy and Planning, Statistics Division, U.S. Immigration and Natura
lization Service, 2002, 25 X.

162 C. M. S i e r r a, T. Carillo, L. D e S i p i o, M. J o n e s - C o r r e a, Latino Immigration 
and Citizenship, „Political Science and Politics” Vol. 33, 2000 (wrzesień), nr 3, s. 537.

Amnestia przewidziana w IRCA dotyczyła dwóch kategorii imigrantów: niele
galnie przebywających na terenie USA do 1982 r. oraz zatrudnionych przy sezono
wych pracach w rolnictwie przez okres przynajmniej 90 dni w roku, przed majem 
1986 r.161 Z przyznanego prawa do legalizacji pobytu postanowiło skorzystać trzy 
min bezprawnie osiadłych w Stanach Zjednoczonych imigrantów, z czego niemal 
90% (2,7 min) takie prawo otrzymało. Jednocześnie przeprowadzone badania wyka
zały znacznie niższy odsetek naturalizacji wśród uprawnionych do tego imigrantów 
meksykańskich od innych narodowości. Jednym z wymienianych powodów była 
bliskość kraju macierzystego. W przypadku innych grup latynoskich wskazywano 
również takie przyczyny, jak niski poziom wykształcenia i skomplikowane proce
dury procesu. Wśród poszczególnych grup hiszpańskojęzycznych największy pro
cent naturalizacji przypadł w udziale Kubańczykom, co stanowiło rezultat dość po
wszechnego przekonania w latach 70. i 80., że naturalizacja może być jednym ze 
środków prowadzących do uzyskania wpływów w Waszyngtonie, a co za tym idzie 
- efektywniejszego promowania konieczności obalenia F. Castro162.

W 1987 r. pojawił się już nowy projekt związany z prawem ¡migracyjnym, 
tzw. Kennedy-Simpson Bill. Zaproponowano zwiększenie rocznego pułapu ¡mi
gracyjnego z dotychczasowych 270 tys. do 590 tys. Podczas głosowania w 1988 r. 
projekt zyskał aprobatę w Senacie, ale nie w Izbie Reprezentantów. Rok później 
z niewielkimi zmianami został jeszcze raz zgłoszony w Kongresie. Zmiany dotyczy
ły ponownego przyznania prawa do przyjazdu do USA zamężnego bądź samotnego 
rodzeństwa obywateli, jak też przywrócenia wcześniejszej liczby wiz przewidzianej 

http://findar-ticles.com/p/articles/mi_hb3243/is_2_66/ai_n28971679/pg_2/?tag=content;coll
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dla tej kategorii osób163 164 165. Powszechnie te poprawki w projekcie, naniesione przez 
Komisję Sądowniczą (Judiciary Committee), uznano za zwycięstwo przedstawicieli 
reprezentujących mniejszości, szczególnie Latynosów. Ostatecznie prawo przyjęte 
zostało przez Kongres w 1990 r. jako Immigration and Nationality Act (PL. 101- 
-649)'M. Zwiększono roczny limit imigracji do 700 tys. w latach 1992-1994, a po
cząwszy od 1995 r. ustalono kwotę 675 tys. (w tym 480 tys. - imigracja rodzinna, 
140 tys. - imigracja zarobkowa, 55 tys. - imigranci niezależni (diversity)'65. Ponad
to skorygowano kategorie przyjęć nieimigracyjnych, ponownie określono warunki 
i limity przyjęć w ramach programów Hl-B i H-2B (czasowych pracowników), 
stworzono nowe kategorie pracowników czasowych (O, P, Q, R) dla wybitnych na
ukowców, artystów itp. Zwiększono liczebność Straży Granicznej (Border Patrol) 
oraz skorygowano system sankcji dla pracodawców zatrudniających nielegalnych 
pracowników.

l6:’ Oprócz tego w projekcie przewidziano elastyczny pułap rocznej imigracji - 630 tys., 
w tym 480 tys. zagwarantowano w ramach imigracji rodzinnej, a 150 tys. dla imigrantów indywi
dualnych, podzielonych według pięciu kategorii. M. U s d a n s k y, op. cii., s. 8.

164 Immigration and Nationality Act of 1990, http://library.uwb.edu/guides/USimmigra- 
tion/104%20stat%204978.pdf [16 VIII 2010].

165 M. J. G r e e n w o o d, F. A. Z i e 1, The Impact of the Immigration Act of 1990 on U.S. Im
migration, University of Colorado at Boulder, http://migration.ucdavis.edu/MN/cir/Greenwood/ 
combined.htm [17 VIII 2010].

166 K. Michałek, Mocarstwo..., s. 509; B. Lisocka-Jaegermann, Kubańska emi
gracja polityczna..., s. 172.

167 M. C a s t r o, The New Cuban Immigration in Context, University of Miami, The North- 
-SouthAgenda,Paper58,October2002,www.miami.edu/nsc/publications/Papers&Reports/Cuban- 
lmmigration.html ,s. 7;M. F. Travieso-Diaz, Cuban Immigration: Challenges and Opportu
nities, Cuba in Transition, Vol. 8, Association for the Study of the Cuban Economy (ASCE), 1998, 
6-8 VIII, http://wwwl.lanic.utexas.edu/la/cb/cuba/asce/cuba8/13travieso.pdf, s. 71.

168 Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act, http://www.uscis.gov/ilink/doc 
View/PUBLAW/HTML/PUBLAW/O-O-O-15244.html [16 VIII 2010].

W 1994 r. na arenę polityczną wrócił z nową mocą problem uchodźców ku
bańskich. Zakazano wjazdu przybywającym nielegalnie uchodźcom i ustalono limit 
20 tys. wiz rocznie166. Władze zapowiedziały, że schwytani uchodźcy będą osadzani 
w bazie w Guantanamo. Wkrótce okazało się jednak, że to rozwiązanie nie spełni
ło swojego zadania, a ponadto stworzyło następny problem: co zrobić z zatrzyma
nymi w Guantanamo Kubańczykami. Na mocy porozumienia między Kubą i USA 
uzgodniono, że wszyscy usiłujący nielegalnie przedostać się do Stanów Zjednoczo
nych natychmiast będą zawracani na Kubę. Wyjątek uczyniono tylko dla tych, co 
do których zachodziły uzasadnione podejrzenia represjonowania na wyspie. Kuba 
zgodziła się nie nakładać sankcji na wracających, a przebywającym w Guantanamo 
zezwolono na wjazd do USA167 168.

Ustawą, która również miała bezpośredni wpływ na sytuację Kubańczyków 
osiadłych w USA, była Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act 
(NACARA) (publ. L. 100-105)'6*. Nowe prawo podpisane w 1997 r. przez prezy
denta Billa Clintona zezwalało Kubańczykom osiadłym na terenie Stanów przed 

http://library.uwb.edu/guides/USimmigra-tion/104%2520stat%25204978.pdf
http://migration.ucdavis.edu/MN/cir/Greenwood/
http://www.miami.edu/nsc/publications/Papers&Reports/Cuban-lmmigration.html
http://wwwl.lanic.utexas.edu/la/cb/cuba/asce/cuba8/13travieso.pdf
http://www.uscis.gov/ilink/doc
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31 grudnia 1995 r. na zalegalizowanie pobytu bez konieczności rozpoczynania pro
cesu wizowego poza granicami USA169.

169 Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act, U.S. Department of Home
land Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, http://www.uscis.gov/ilink/docView/ 
PUBLAW/HTML/PUBLAW/0-0-0-15244.html [16 VIII 2010].

170 M. C. Wa t e r s, R. U ed a, H. B. Marrow, op. cit., s. 37.
171 Testimony of Barbara Jordan Before the House of Representatives Committee on the Judi

ciary, 1995, December 13, http://www.utexas.edu/lbj/uscir/121395.html [16 VIII 2010].
172 D. J. T i c h e n o r, op. c/7.,s. 280.
173 Ibidem, s. 281.

Pierwsza połowa lat 90. XX wieku upłynęła pod znakiem intensywnych prac nad 
zaktualizowaniem istniejącego prawa ¡migracyjnego. Specjalna komisja do spraw 
imigracji, utworzona mocą ustawy z 1990 r., po czterech latach prac przedstawiła 
pierwsze sprawozdanie170. W raporcie znalazły się zalecenia dotyczące konieczno
ści zaostrzenia przepisów o zobowiązaniach rodzin i sponsorów sprowadzających 
do USA imigrantów do utrzymywania ich. Postulowano ograniczenie przywilejów 
dla imigrantów nielegalnych. Według komisji, jedynymi prawami przysługującymi 
przebywającym już na terenie USA imigrantom powinny być: prawo do bezpłatnych 
szczepionek, opieki medycznej, ale tylko w nagłych wypadkach, posiłków w szko
łach oraz programów dożywiania dzieci. Przychylna opinia prezydenta B. Clintona 
w stosunku do zaleceń komisji171, postulującej stopniowe zmniejszenie liczby imi
grantów o jedną trzecią (do 550 tys. rocznie), likwidację 10 tys. wiz ¡migracyjnych 
przyznawanych rocznie niewykwalifikowanym robotnikom, ograniczenie dopusz
czalnej liczby uchodźców do 50 tys. rocznie i zniesienie grup ¡migracyjnych dla ro
dzeństwa i pełnoletnich dzieci obywateli USA, spotkała się z ostrą krytyką środowisk 
etnicznych. W 1995 r., po upływie kilku miesięcy, zgłoszone zostały dwa projekty, 
które wpłynęły na kształt rozwiązań przyjętych ostatecznie w ustawie ¡migracyjnej 
z 1996 r. Pierwszy z nich, zgłoszony w Izbie Reprezentantów przez Lamara Smitha, 
Immigration in the National Interest Act (H.R.2202), dotyczył przede wszystkim 
walki z nielegalnymi imigrantami172. Autor projektu dowodził, że stosując zapropo
nowane przez niego rozwiązania, można by w ciągu pięciu lat znacznie zmniejszyć 
liczbę bezprawnie przybywających do USA. „Plan pięcioletni” L. Smitha zakładał 
też ograniczenie imigracji legalnej poprzez wykluczenie z kategorii imigracji rodzin
nej pełnoletnich dzieci stanu wolnego, zarówno obywateli, jak i posiadaczy prawa 
stałego pobytu. Wykluczeniom miały również podlegać zamężne dzieci i rodzeństwo 
obywateli. Regulacje w zamierzeniu autora miały ograniczyć przede wszystkim sze
roki strumień napływu imigrantów latynoskich oraz azjatyckich. Charakterystyczną 
cechą migracji tych dwóch grup był bowiem rodzinny charakter napływu.

Drugi projekt, zgłoszony w Senacie przez senatora Alana Simpsona, Immigration 
Reform Act - S. 1394, przewidywał całkowite zlikwidowanie imigracji pracowników 
niewykwalifikowanych oraz nałożenie podatku w wysokości jednej czwartej rocz
nego wynagrodzenia pracownika na sponsorujących pracodawców. Ponadto projekt 
przewidywał roczny limit 450 tys. wiz rodzinnych i 90 tys. zarobkowych173.

http://www.uscis.gov/ilink/docView/
http://www.utexas.edu/lbj/uscir/121395.html
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Wspólną wersję projektu dla obu izb Komisja Uzgodnień ustaliła 24 września 
1996 r. Na żądanie prezydenta usunięto tzw. poprawkę Gallegly’ego174, zezwalającą 
stanom na odmówienie prawa do bezpłatnej nauki w szkołach publicznych dzie
ciom nielegalnych imigrantów. Poprawka ta była echem tzw. Propozycji Legisla
cyjnej 187175, która wzbudziła wiele kontrowersji w 1994 r., nie tylko w Kalifornii, 
gdzie została zgłoszona, ale również na arenie narodowej176. Oponenci tego projektu 
dowodzili, że jest on wyrazem krótkowzrocznej polityki, prowadzącej do powsta
nia nowej klasy analfabetów, dzieci wypychanych ze szkół na ulice. Dowodzono, 
że stworzy klimat braku zaufania w społeczeństwie i przyczyni się do pogłębienia 
jego podziałów. W wielu przypadkach doprowadzi do sytuacji, w których w jednej 
rodzinie część dzieci urodzonych poza USA nie będzie uprawniona do pobierania 
nauki, podczas gdy urodzone już na terytorium USA z takiego przywileju będą mo
gły skorzystać. Oszczędności poczynione przez przyjęcie regulacji nie przewyższą 
natomiast dotychczas ponoszonych kosztów177.

174 Poprawkę tę przyjęła w marcu 1996 r. Izba Reprezentantów stosunkiem głosów 257 do 
163; Statement by U.S. Secretary of Education Richard W. Riley Regarding the Gallegly Amend
ment to the Immigration Bill, www.ed.gov/PressReleascs/06-1996/610.html [16 VIII 2010].

175 U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues..., s. 296.
176 V. Hunt, When Institutional Boundaries..., s. 7; M. B. Zuckerman, Beyond Propo

sition 187, U.S. News & World Report, 1994, December 12.
177 Statement by U.S. Secretary of Education Richard W. Riley Regarding the Gallegly 

Amendment...
178 W 1996 r. imigranci legalni w USA musieli przystosować się do jeszcze jednej zmiany. 

Ustawa Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996, tzw. Welfare 
Reform, zamknęła im dostęp do wielu dotychczas dostępnych programów socjalnych czy pomocy 
medycznej, [za:] Immigration Worldwide..., s. 30.

179 Illegal Immigration Reform and Immigrant Resposibility Act of 1996, http://www.treasu- 
ry.gov/offices/enforcement/ofac/legal/statutes/pl 104_208.pdf [ 16 VIII 2010].

180 R. D a n i e 1 s, op. cit., s. 437.

Ostatecznie ustawa imigracyjna z 1996 r.178 179, Illegal Immigration Reform and 
Immigrant Resposibility Act (IIRIRA, P.L. 104-208)'™, podwoiła liczebność Stra
ży Granicznej i pracowników Urzędu Imigracyjnego do spraw kontroli legalności 
zatrudnienia i przebywania na terenie USA po wygaśnięciu ważności wiz nieimi- 
gracyjnych. Przewidziano udoskonalenie tzw. kart przekroczenia granicy, określono 
kary za nielegalne przekraczanie granicy, przeznaczono środki na budowę zabez
pieczeń 14-milowego odcinka granicy Kalifornii i Meksyku w rejonie San Diego. 
W pięciu zagranicznych portach lotniczych, z których przybywało do USA najwię
cej osób, zdecydowano się utworzyć stanowiska wstępnej kontroli imigracyjnej. Zo
bowiązano administrację ubezpieczeń społecznych do składania rocznych raportów 
Prokuratorowi Generalnemu z wyszczególnieniem danych osób pracujących, a nie- 
posiadających kart ubezpieczenia społecznego. Odebrano nielegalnym imigrantom 
preferencyjny status w uzyskiwaniu pomocy stanowej na zdobycie wyższego wy
kształcenia180.

http://www.ed.gov/PressReleascs/06-1996/610.html
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Inną ważną ustawą z zakresu prawa ¡migracyjnego był podpisany w grudniu 
2000 r. przez prezydenta Billa Clintona, Legal Immigration and Family Equity Act 
{LIFE Act)'*'. Najwięcej kontrowersji wzbudził § 245i ustawy, który zapowiadał, 
że proces ubiegania się o wizę ¡migracyjną może być wszczęty po wpłaceniu przez 
imigranta (również nielegalnego) odpowiedniej opłaty. Uprawnieni do skorzystania 
z rozwiązania przewidzianego w ustawie byli bliscy członkowie rodziny obywatela 
amerykańskiego lub stałego mieszkańca. Poza tym uprawnione były osoby, które 
chciał zatrudnić amerykański pracodawca, pod warunkiem, że potrafił wykazać nie
możność znalezienia odpowiedniego pracownika w społeczeństwie amerykańskim. 
Z możliwości stworzonych przez nowe prawo skorzystało 230 tys. imigrantów le
galnych i około miliona nielegalnych181 182. Utrudnieniem dla przebywających w USA 
bez wymaganego pozwolenia był wymóg opuszczenia tego kraju i oczekiwania na 
zakończenie procesu wizowego we własnej ojczyźnie. Ograniczenie takie spotkało 
się z krytyką tych, którzy w procesie legalizacji pobytu sponsorowani byli przez 
rodzinę lub pracodawcę. Dla wielu takich osób oznaczało to rozłąkę z najbliższymi 
lub konieczność zawieszenia wykonywania pracy. Kontrowersje związane z § 245i 
ustawy wywołały gorącą debatę. W maju 2002 r. w Izbie Reprezentantów złożony 
został kolejny projekt rozszerzający zapisy § 245i {Uniting Families Act), w któ
rym ostateczny termin składania dokumentów koniecznych do uregulowania sta
tusu ¡migracyjnego wyznaczono na 30 kwietnia 2003 r. Równocześnie zmieniono 
datę koniecznej fizycznej obecności imigranta na terenie USA na 21 grudnia 2000 r. 
W propozycji zrezygnowano z określenia daty, do której należało udowodnić związ
ki rodzinne lub wynikające z zatrudnienia, będące jedną z podstaw do rozpatrzenia 
wniosku.

181 Green Card Through the Legal Immigration Family Equity (LIFE) Act, U.S. Citizenship 
and Immigration Services, http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.ebld4c2a3e5b9ac- 
89243c6a7543f6d 1 a/?vgnextoid=6c6c3a410708321 OVgnVCM 100000082ca60aRCRD&vgnext- 
channel=6c6c3a4107083210VgnVCM100000082ca60aRCR [19 VIII 2010].

182 S. Camarota, J. Vaughan, A Loophole in Immigration Law, „The Wall Street Jour
nal” 1997, 21 X.

Dążenie do zwiększenia kontroli nad problemem, komu zezwolić na wjazd do 
USA, weszło w nowy wymiar po wydarzeniach z 11 września 2001 r. Przeprowa
dzony zamach terrorystyczny w Stanach Zjednoczonych podał w wątpliwość, by nie 
powiedzieć, że zanegował, skuteczność dotychczasowych procedur ¡migracyjnych. 
Postawił też przed amerykańskimi władzami wyzwanie w postaci reformy prawa ¡mi
gracyjnego. Zadanie o tyle skomplikowane, że w amerykańskim konglomeracie inte
resów politycznych niełatwo było osiągnąć kompromis satysfakcjonujący wszystkie 
zainteresowane strony. Zmiany w prawie ¡migracyjnym stanowiły temat niezwykle 
drażliwy i wzbudzający ogromne emocje. Wszak od tego, jaką linię polityki ¡migra
cyjnej przyjmowały amerykańskie władze, zależał los setek tysięcy ludzi.

Pierwszą ustawą po wydarzeniach wrześniowych, która wprowadzała regu
lacje dotyczące imigrantów, była Uniting and Strenghtening America by Provi
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ding Apropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, 
tzw. USA Patriot Act'n. Choć kwestie ¡migracyjne potraktowane w niej zostały „po 
macoszemu”, uważa się, że zawarte w ustawie regulacje dotyczące imigrantów wy
rażały potrzebę reformy prawa imigracyjnego i stanowiły jej zapowiedź. W 2002 r. 
zaczęła obowiązywać następna ustawa odnosząca się do zagadnień ¡migracyjnych. 
Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act wprowadziła zakaz wydawa
nia wiz nieimigracyjnych obywatelom siedmiu krajów (Kuby, Iranu, Iraku, Libii, 
Korei Północnej, Sudanu i Syrii), o ile decyzji takiej nie poprzedzono skrupulatnym 
dochodzeniem stwierdzającym, że osoby te nie stanowią zagrożenia terrorystycz
nego183 184. Ciekawe, że dopiero atak terrorystyczny „ożywił” pewne projekty zaini
cjowane wcześniej. Tak było w przypadku programu „monitorowania” studentów 
obcokrajowców w USA. Wprowadzony został mocą IIRIRA w 1996 r. i zakładał 
utworzenie bazy takich osób. Do 2001 r. pogram rozwijano dość wolno, a impetu 
tym działaniom dodał dopiero fakt, że dwóch z terrorystów przebywało w Stanach 
Zjednoczonych jako studenci obcokrajowcy. Atmosfera, jaka zapanowała po wyda
rzeniach wrześniowych, obfitowała w wiele inicjatyw wymierzonych w imigrantów. 
Na południu kraju samozwańcze patrole obywatelskie zaczęły patrolować rejony 
przygraniczne. W Kongresie coraz częściej zaczęto wspominać o potrzebie uczy
nienia z faktu nielegalnego przebywania na terenie USA wykroczenia o charakterze 
kryminalnym. W niektórych zgłaszanych propozycjach wnoszono nawet o zmia
nę zapisów konstytucyjnych, by uniemożliwić nadawanie obywatelstwa dzieciom 
nieobywateli. Wreszcie przerwane zostały rozmowy prezydenta Georga W. Busha 
z głową państwa meksykańskiego, Vincentern Foxem, poświęcone zagadnieniom 
imigracji meksykańskiej do USA185. Do projektu reformy dotyczącej przeprowadze
nia zmian w prawie ¡migracyjnym wprowadzających udogodnienia dla meksykań
skich pracowników, ale również i innych grup etnicznych, prezydent G. W. Bush 
powrócił dopiero pod koniec 2003 r.186 Planowane zmiany, ogłoszone pod nazwą 
Temporary Worker Program, zakładały, że nielegalni imigranci mogliby uzyskać 
prawo legalnego pobytu w USA na trzy lata, pod warunkiem udowodnienia posia

183 Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 
and Obstruct Terrorism Act of2001, http://intelligence.senate.gov/patriot.pdf [19 VIII 2010].

I8‘l Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act of 2002, http://www.ofr.harvard. 
edu/additional_resources/Summary _of_Enhanced_Border_Security_Reform_Act_HR3525.pdf 
[19 VIII 2010].

185 J. A. R. N a fz i g c r, Immigration and Immigration Law after 9/11: Getting it Straight, 
„Denver Journal of International Law and Policy” 2009 (Fall), http://findarticles.eom/p/articles/ 
mi_hb3262/is_4_37/ai_n42124164/pg_4/?tag=content;coll [23 VIII 2010].

186 President Bush Proposes New Temporary Worker Program, The White House, Office of 
the Press Secretary, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/01/200401 
07-3.html [17 VIII2010]; В. H a g e n b a u g h, S. К i re h h о If, Immigration: A Fiscal Boon or Fi
nancial Strain? Debate Heats up Over Impact on Economy, „US AToday” 2004,221; J. К e e n, Plan 
Would Make Illegal Workers Legal, Bush Wants to Grant Immigrants 'Guest'Status, „USA To
day” 2004, 7 I.
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dania stałego zatrudnienia187. Zaproponowano również możliwość odnawiania tych 
trzyletnich wiz, ale tylko przez określoną liczbę razy. Dodatkowo zezwolono na pod
jęcie pracy przez obcokrajowca w USA, o ile przedstawi on zaświadczenie od praco
dawcy chcącego go zatrudnić, a pracodawca udowodni brak krajowej siły roboczej 
na oferowane miejsce. W projekcie dopuszczono również możliwość sprowadzenia 
rodziny przez obcokrajowca do USA, jeśli wykaże on zdolność utrzymania jej. Przy
znany imigrantom status guest worker zapewniałby prawo do świadczeń emerytal
nych. Osoby objęte programem, które dodatkowo opłacałyby składki ubezpieczenia 
społecznego (Social Security), otrzymywałyby świadczenia emerytalne, zarówno 
przebywając na terenie USA, jak i po powrocie do rodzinnego kraju188.

187 D. W o o d, Immigration Debate Over Who Really Wants Work, „The Seattle Times” 2004, 
13 I; R. К u 11 n e r, Bush s Cynical Immigration Gambit, „BusinessWeek” 2004, 9 II.

188 Rozwiązanie to wymaga jednak wprowadzenia dalszych uregulowań między USA a Mek
sykiem. Jak dotąd Stany Zjednoczone zawarły bowiem umowy warunkujące realizację takich 
świadczeń z 20 państwami, ale nie z Meksykiem. Za: J. Keen, op. cit.

189 Latynoscy demokraci co do zgłoszonej przez prezydenta propozycji są podzieleni, 46% 
popiera, a 48% sprzeciwia się projektowi. Wśród latynoskich republikanów 64% aprobuje pro
pozycję, a 29% się jej sprzeciwia. Za: R. Suro, Los latinos de Estados Unidos y la elección 
de 2004, „Foreign Affairs en Español” Vol. 4, 2004, Octubre-Diciembre, nr 4.

190 MALDEF Pleased that President Bush is Taking a Step in the Right Direction, „The Mal- 
defian” 2004, 8 I, http://maldef.org/ncws/newsletter/ [111 2004].

191 Hispanic Distrustful of Bush Immigration Plan, Prefer Democratic Alternative, Demo
cratic National Committee; M. A 11 e n, Bush Proposes Legal Status for Immigrant Labor, „The 
Washington Post” 2004, 8 I, http://www.democrats.org [25 VI1 2005].

192 J. Podhoretz, Ws Immigration Plan: a New GOP, „New York Post Online Edition” 
2004, 7 1.

193 Wśród najczęściej przytaczanych znalazły się Mazzoli-Simpson Bill i przewidziane w niej 
ograniczenia nałożone na pracodawców, kalifornijska Proposition 187, przeforsowana przy du
żym poparciu ówczesnego gubernatora republikanina itp.

194 Border Politics of the Bush Immigration Policy, „Hispanic News” 2004, 8 1; NCLR Stron
gly Critical of White House Immigration Proposal, „National Council of La Raza”, 2004, 7 I, 
press release.

195 M. A 11 e n, op. cit.

Program zgłoszony przez prezydenta tuż przed upływem kadencji i zbliżającymi 
się wyborami został odczytany jako przedwyborcza obietnica189, mająca zapewnić 
G. W. Bushowi poparcie grup etnicznych190. Tymczasem badania przeprowadzone 
na zlecenie „New Califomia Media” dowodzą, że wśród największej mniejszości 
etnicznej USA, czyli Latynosów, 45% sprzeciwia się propozycji, a 63% zgadza się 
ze stwierdzeniem, że prezydentowi zależy tylko na pozyskaniu latynoskich głosów 
w zbliżających się wyborach191. Polityczni przeciwnicy prezydenta i jego partii 
przypomnieli też, że „Republikanie nigdy nie byli partią imigrantów”192, podając 
równocześnie przykłady restrykcyjnego ustawodawstwa ¡migracyjnego inicjowane
go przez Republikanów193. Dystans do proponowanej reformy zachowały organiza
cje imigranckie194, a także część członków partii prezydenta195. 27 stycznia 2004 r. 
23 kongresmanów przekazało G. W. Bushowi list, w którym ostrzegli go przed 

http://maldef.org/ncws/newsletter/
http://www.democrats.org
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niepotrzebnym ryzykowaniem utraty poparcia tuż przed wyborami i radzili, by nie 
upierał się przy planowanym projekcie196 *. Kongresmani ci to przede wszystkim kon
serwatywni przedstawiciele stanów południowych, zachodnich i środkowozachod- 
nich. Wśród nich warto wymienić Toma Tancredo, przewodniczącego Congressio
nal Immigration Caucus i autora wniesionego w Izbie Reprezentantów w 2003 r. 
projektu uchwalenia moratorium ¡migracyjnego - Mass Immigration Reduction Act 
(H.R. 946)m.

196 V. Richardson, Republicans Warn Bush on Immigration Policy, „The Washington 
Times” 2004, 28 I.

1.7 Tancredo Introduces Mass Immigration Reduction Act, Press Release from the Office of 
Congressman Tom Tancredo, 2003, 27 II, http://www.house.gov/tancredo/newsroom/press/2003/ 
2003_02_27moratorium.htm.

1.8 Np. Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of2004, który nałożył wiele ogra
niczeń w zakresie wydawania imigrantom praw jazdy, nadawania numeru Social Security itd., 
za: National Counterterrorism Center, http://www.nctc.gov/docs/pll08_458.pdftl9 VIII 2010]. 
Bardziej szczegółowo do tych ograniczeń odniosła się inna ustawa, tzw. REAL ID Act, uchwalona 
w 2005 r., która wprowadziła kolejne restrykcje wymierzone w nielegalnych imigrantów przeby
wających w USA.

1.9 L. D o b b s, The Politics of Immigration, „U.S News & World Report” 2004, 12 I.
200 2005 REAL ID Act, http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi7dbnameM09_ 

cong_public_laws&docid=f:publ013.109.pdf [23 VIII 2010].
201 Projekt popierały m.in. ASPIRA Association, Association for the Advancement of Mexi

can Americans (AAMA), League of United Latin American Citizens (LULAC), Mexican Ameri
can Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), Migrant Legal Action Program, National 
Council of La Raza (NCLR), National Puerto Rican Coalition, za: „National Council of La Raza” 
2002, 7 VIII, press release.

202 Hundreds Gatherfor „ Dream Commencement Ceremony " and Deeliver more than 65,000 
Petitions to President Bush in Support of the Dream Act, „National Council of La Raza” 2004, 
19 IV, press release; NCLR Applauds the Réintroduction of the Dream Act, Renewing the Hope 
of Immigrant Students Across the Country, „National Council of La Raza” 2003, 1 VIII, press 

W 2004 r. w amerykańskim Kongresie nie tylko zgłoszono wiele projektów 
ustaw zmierzających do nowego uregulowania kwestii imigracji198, ale również 
odnotowano zwiększoną aktywność w dyskusjach nad wcześniej przedstawionymi 
projektami. Wśród nich można by wymienić propozycję republikańskiego senatora 
Johna MacCaina popierającego Border Security and Immigration Improvement Act, 
w którym nacisk położono na stworzenie cudzoziemcom możliwości znalezienia 
zatrudnienia w USA m.in. poprzez uproszczenie procesu przyznawania statusu sta
łego mieszkańca199 200 201. Republikański senator, Larry Craig, oraz senator Demokratów, 
Edward Kennedy, popierali inny z szeroko dyskutowanych projektów, Agricultural 
Job Opportunity, Benefits, and Security Act (AgJOBS). Przewidziano w nim rozwią
zanie umożliwiające nielegalnym pracownikom rolnym oraz ich rodzinom otrzyma
nie statusu stałego mieszkańca po okresie próbnym. Równie gorąca debata toczyła 
się wokół tzw. DREAM Act™, zgłoszonego przez republikańskiego senatora Orrina 
Hatcha i wspieranego przez demokratę Richarda Durbina. Projekt, zdecydowanie 
popierany przez organizacje proimigranckie20', dotyczył wysokości opłat za naukę 
w szkołach wyższych dla dzieci nielegalnych imigrantów202.

http://www.house.gov/tancredo/newsroom/press/2003/
http://www.nctc.gov/docs/pll08_458.pdftl9
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi7dbnameM09_
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Specyfiką działań podejmowanych tuż po 2001 r. w zakresie reformy prawa 
imigracyjnego było fragmentaryczne podejście do problemu. Zaowocowało to 
odrębnymi ustawami poświęconymi niektórym zagadnieniom ze sfery imigracji. 
Aktywność w tym zakresie skupiła się głównie na tych obszarach, których podło
że w największym zakresie związane było z zamachami terrorystycznymi, takich 
jak zabezpieczenie granic, nielegalni imigranci, pracownicy sezonowi itd.203 Śro
dowiska nieustysfakcjonowane tymi częściowymi inicjatywami zgłosiły projekt 
tzw. Comprehensive Immigration Reform, który miał kompleksowo rozwiązać naj
bardziej palące problemy, ale w 2007 r. nie uzyskał wymaganej aprobaty w Kongresie. 
Tym samym dalsze działania władz Stanów Zjednoczonych w sferze imigracji kon
tynuowały dotychczasowy trend odrębnego regulowania spraw tego wymagających. 
Najogólniej mówiąc, w ciągu ostatnich kilku lat skoncentrowano się na zaostrzeniu 
egzekwowania prawa imigracyjnego w obszarze przygranicznym oraz częstszymi 
obławami na nielegalnych imigrantów w zakładach pracy. Rozbudowano bazę odcis
ków palców pobieranych od przybywających do USA. W 2008 roku liczyła ona już 
około 90 min z rocznym przyrostem 20-23 min. Ustalono, że czas przetrzymywania 
odcisków palców wynosić będzie 75 lat204. Większą uwagę zdecydowano również 
poświecić zjawisku, które przybrało na sile po atakach terrorystycznych, tj. aktom 
agresji wymierzonym w obcokrajowców. Z raportów FBI wynika, że zdarzenia takie 
w odniesieniu do np. Latynosów wzrosły o 23% między 2003 a 2005 r.205

release; NCLR Statement on the Passage of the Dream Act in Senate Judiciary Committee, „Na
tional Council of La Raza” 2003, 27 X, press release.

203 Np. 2004 Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, 2005 REAL ID Act, 2006 
Secure Fence Act, za: U.S. Immigration Legislation Online, http://library.uwb.edu/guides/USim- 
migration/USimmigrationlegislation.html [23 VIII 2010].

204 A. M a r k s, More Extensive Tourist Fingerprinting Comes to U.S. Ports, „The Christian 
Science Monitor” 2008, 27 III, http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2008/0327/p03s01-usju. 
html [23 VIII 2010].

205 J. A. R. N a f z i g e r, op. cit.
206 Security Through Regularized Immigration and a Vibrant Economy Act (STRIVE Act), 

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname= 110_cong_bills&docid=f:hl645ih. 
txt.pdf [23 VIII 2010].

207 Comprehensive Immigration Reform for Americas Security and Prosperity Act of 2009 
(CIR ASAP), http://thomas.loc.gOv/cgi-bin/query/z7clll:H.R.432: [23 VIII 2010].

Realizując potrzebę przeprowadzenia kompleksowej reformy prawa imigra
cyjnego w 2007 r., kongresman z Illinois, Luis Gutierrez, zgłosił projekt Security 
Through Regularized Immigration and a Vibrant Economy Act (STRIVE Act)206 207. 
Przewidziano w nim reformy z zakresu egzekwowania prawa imigracyjnego na 
granicy oraz wewnątrz państwa, zaproponowano nowy program dla pracowników 
sezonowych oraz amnestię dla nielegalnych imigrantów. Dwa lata później ten sam 
kongresman wniósł do Kongresu inny projekt, Comprehensive Immigration Reform 
for America s Security and Prosperity Act of2009 (CIR ASAP)202. Ustawa L. Gutier- 
reza przewiduje przyznanie nielegalnym imigrantom warunkowej wizy ¡migracyjnej 

http://library.uwb.edu/guides/USim-migration/USimmigrationlegislation.html
http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2008/0327/p03s01-usju
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=
http://thomas.loc.gOv/cgi-bin/query/z7clll:H.R.432
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nieimigracyjnej na sześć lat. Posiadacze tego dokumentu otrzymają prawo do pracy 
w USA i podróżowania za granicę oraz ochronę przed deportacją. By móc się ubie
gać o uczestnictwo w programie legalizującym pobyt, trzeba dodatkowo spełnić kil
ka wymagań. Należą do nich: konieczność udowodnienia, że się przebywało w USA 
nielegalnie 15 grudnia 2009 r., a także zapłacenie wszystkich opłat imigracyjnych 
oraz 500-dolarowej kary. Nie można ponadto popełnić żadnego przestępstwa (felony) 
lub trzech drobniejszych wykroczeń (misdemanors'). Wreszcie należy udowodnić, że 
się wniosło wkład w życie społeczne Stanów Zjednoczonych (praca z rozliczeniem 
się z podatków, studia lub nauka, służba wojskowa, wolontariat itp.). Wyjątek stano
wią nieletni, inwalidzi oraz osoby starsze. Oprócz tego w projekcie ustawy przewi
dziano zmiany związane z bezpieczeństwem granic, poprawą warunków w więzie
niach, a także kontrolą nad obławami. Reforma ma obejmować również utworzenie 
systemów weryfikacji pracowników i wizowego, a także loterii wizowej208.

208 Ustawa Gutierreza to nie tylko amnestia, „Nowy Dziennik. Polish Daily News”, 2009, 
15 XII, http://www.dziennik.com/articles/prawo-i-my/7051 [23 VIII 2010].

2°9 w. P a s k o - P o r y s, op. cii., s. 56.

2.3. Regulacje dotyczące imigrantów na szczeblu stanowym

Specyfiką amerykańskiego systemu politycznego jest duża swoboda władz stano
wych. Przy poszanowaniu prawa federalnego mają przywilej stanowienia również 
własnych norm regulujących życie społeczno-polityczne jednostki lokalnej. Ponie
waż polityka imigracyjna i stanowienie prawa w tej dziedzinie należą do wyłącz
nych kompetencji władz federalnych, brakuje przepisów imigracyjnych wydawa
nych przez stany. Legislaturom stanowym pozostawiono jednak margines swobody 
w regulowaniu zakresu dostępności do określonych świadczeń przewidzianych 
w federalnych normach ogólnych. Polityka stanowa w tym zakresie zależy w dużym 
stopniu od rodzaju problemów, jakie sprawiają imigranci. Najpopularniejsze pod 
względem atrakcyjności dla imigrantów stany starają się jak najbardziej ograniczać 
zakres przywilejów, z których przybysze mogą korzystać. W szczególności dotyczy 
to imigrantów nielegalnych, tradycyjnie już postrzeganych jako ci, którzy więcej bio- 
rąniż dają w zamian. Jednym z newralgicznych problemów było zawsze korzystanie 
z pieniędzy publicznych, czy to pod postacią pomocy społecznej, czy wynagrodze
nia za pracę przez osoby nieposiadające amerykańskiego obywatelstwa. Nawiązując 
do tych przekonań, w 1915 r. w stanie Nowy Jork wprowadzono zakaz pracy przy 
robotach publicznych dla osób, które nie były obywatelami. W tym samym roku 
władze Pensylwanii pozbawiły imigrantów prawa do posiadania broni palnej i po
lowania na terytorium tego stanu209. W owym czasie również legislatura stanowa 

http://www.dziennik.com/articles/prawo-i-my/7051
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Arizony postanowiła, że w każdym przedsiębiorstwie prywatnym zatrudniającym 
ponad pięciu pracowników, 80% załogi musieli stanowić obywatele amerykańscy. 
Uznano to za przejaw dyskryminacji. Dodatkowo Sąd Najwyższy orzekł o niezgod
ności regulacji z XIV poprawką do Konstytucji i tym samym ustawa nie mogła się 
stać obowiązującym prawem. Stanowisko władz federalnych w kwestii stanowego 
ograniczania praw nieobywateli, ze względu na dobro interesu publicznego, uległo 
zmianie dopiero w 1948 r. Mocą orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie dotyczą
cej ustawy stanu Kalifornia, która zabraniała wydawania licencji na połowy morskie 
dla osób bez amerykańskiego obywatelstwa, zapewniono o możliwości uchylenia 
także innych przepisów wymierzonych w nieobywateli210. Dopiero w 1973 r. uchylo
ny został przepis w stanie Nowy Jork, który zabraniał imigrantom dostępu do robót 
publicznych. W uzasadnieniu stwierdzono, że stanom wolno określać miejsca pracy 
jako dostępne tylko dla obywateli, pod warunkiem, że mają one charakter politycz
ny. Opierając się na tym rozstrzygnięciu, zapadły decyzje m.in. w sprawie Florydy, 
której legislatorzy uznali, że notariuszem publicznym na terytorium stanu może być 
tylko obywatel amerykański. Z tym stanowiskiem nie zgodził się Sąd Najwyższy, 
orzekając, że funkcje pełnione przez notariuszy nie mają charakteru politycznego 
i jako takie mogą być sprawowane przez osoby nieposiadające obywatelstwa USA. 
Odmienna decyzja zapadła w sprawie stanu Connecticut, gdzie problem dotyczył 
możliwości zasiadania nieobywateli w ławach przysięgłych. Sąd Najwyższy uznał, 
że funkcja ta ma znaczenie polityczne i zakaz podtrzymał.

210 Torao Takahashi v. Fish and Game Commission, 334 U.S. 410 (1948), 334 U.S. 410 Torao 
Takahashi v. Fish and Game Commission et al. No. 533., Argued April 21, 22, 1948. Decided 
June 7,1948, U.S. Supreme Court, http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search 
&court=US&case=/us/334/410.html [25 VIII 2010].

211 Foley v. Connelie, 435 U.S. 291 (1978) 435 U.S. 29, Foley v. Conellie, Superintendent 
of New York State Police, et al., Appeal from the United States District Court for the Southern 
District of New York, No. 76-839. Argued November 8, 1977, Decided March 22, 1978, U.S. Su
preme Court, http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&court=US&case= 
/us/435/291.html [25 VIII 2010].

212 W. P a s k o - P o r y s, op. cit.,s. 56.

Pod koniec lat 70. unieważniono również przepisy stanowe dotyczące ograni
czeń w uzyskaniu pomocy finansowej na studia przez nieobywateli. Nie zawsze jed
nak zapadały wyroki uchylające przepisy prawa stanowego wymierzone w osoby 
nieposiadające obywatelstwa. W niektórych sprawach Sąd Najwyższy zgadzał się 
z decyzjami stanów, tak jak wówczas, kiedy swoim orzeczeniem potwierdził ko
nieczność posiadania obywatelstwa amerykańskiego przez osoby starające się o pra
cę policjanta211. Podtrzymał również regulację wymagającą od nauczycieli w szko
łach publicznych posiadania obywatelstwa lub chociaż złożenia deklaracji zamiaru 
starania się o nie212. Wkrótce po tym orzeczeniu Sąd Najwyższy musiał zająć stano
wisko w podobnej sprawie. W 1982 r. w Kalifornii wyszczególniono 70 zawodów, 
do których wykonywania wprowadzono wymóg obywatelstwa. Ponieważ wiele 
z tych stanowisk wymagało przeszkolenia w zakresie posługiwania się bronią palną, 

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&court=US&case=
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a część wyposażona była w uprawnienia do przeprowadzania aresztowań, Sąd Naj
wyższy podtrzymał regulację213.

213 Cabell v. Chavez-Salido, 454 U.S. 432 (1982), 454 U.S. 432 Cabell, Acting Chief Pro
bation Officer of Los Angeles County, et al. v. Chavez-Salido et.al. Appeal From the United Sta
les District Court for the Central District of California, No. 80-990. Argued November 3, 1981, 
Decided January 12, 1982, U.S. Supreme Court, http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase. 
pl?navby=search&court=US&case=/us/454/432.html [25 VIII 2010].

2N V. Hunt, When Institutional Boundaries..., s. 7; N. Gibbs, J. Bon fan te, Keep 
Out, You Tired, You Poor..., „Time” 1994, 03 X, http://www.time.com/time/magazine/article/ 
0,9171,981536-2,00.html [25 VIII 2010].

215 Letter to Editor by Linda Hayes, „New York Times” 1994, 15 X.
216 R. D. Jacobson, The New Nativism:Proposition 187 and the Debate Over Immigra

tion, Minneapolis 2008, s. XIV.
217 P. M a r t i n, There Is Nothing More Permanent than Temporary Foreign Workers, Center 

for Immigration Studies, 2001, April, www.cis.org, s. 897.

Wiele kontrowersji wzbudziła w USA tzw. Propozycja Legislacyjna 187, zgło
szona w 1994 roku w legislatorze Kalifornii. Projekt ów szeroko komentowano nie 
tylko w tym stanie, ale także na arenie ogólnonarodowej214.

Propozycja 187 jest logicznym krokiem w kierunku ocalenia Kalifornii od ruiny eko
nomicznej. Dotychczasowy napływ do stanu dwóch milionów nielegalnych imigran
tów pomnożony przez następne dziesięć lat spowoduje, że do 2004 r. liczba Mek- 
sykanów w Kalifornii wyniesie od 15 do 20 milionów. W czasie tych dziesięciu lat 
5 do 8 milionów Kalifomijczyków wyemigruje do innych stanów. Jeśli te trendy się 
utrzymają, to kontrolowana przez Meksykanów Kalifornia będzie w stanie uchwalić 
język hiszpański wyłącznym językiem stanu, wówczas kolejne 10 milionów mówią
cych po angielsku mieszkańców stanu opuści go. Może wówczas dojść do referen
dum uchwalającego oderwanie się Kalifornii od Stanów i przyłączenie do Meksyku

- pisał „The New York Times”215.
W propozycji przewidziano zniesienie prawa do bezpłatnej pomocy medycz

nej nielegalnym imigrantom (z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia), zakazywano 
władzom stanowym udzielania im świadczeń pomocy społecznej i dostępu do pub
licznej oświaty. Co więcej, wymagano od urzędów zajmujących się udzielaniem 
pomocy społecznej, szkolnictwem i egzekwowaniem prawa (law enforcement agen
cies) zgłaszania Urzędowi Imigracyjnemu osób podejrzanych o bezprawne przeby
wanie na terytorium USA. Projekt podzielił Amerykanów. W stanowym referendum 
przyjęty został stosunkiem głosów 59% do 41%216. Za wprowadzeniem w życie no
wego prawa opowiedziało się 64% białych mieszkańców stanu, 57% Amerykanów 
pochodzenia azjatyckiego, 56% Afroamerykanów i 31% Latynosów. Poparcie dla 
propozycji rozłożyło się również geograficznie - powiaty najbardziej zróżnicowane 
rasowo i etnicznie głosowały głównie przeciwko, zaś jednostki bardziej jednorodne 
opowiadały się za proponowanym rozwiązaniem217.

Organizacje etniczne i imigranckie natychmiast okrzyknęły przepis rasistowskim 
i dyskryminującym. Przeciwko projektowi opowiedzieli się również prezes Ameri- 

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase
http://www.time.com/time/magazine/article/
http://www.cis.org
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can Bar Association oraz Jack Kemp i Bill Bennet, prominentni politycy republikań
scy218. Negatywnie do zaproponowanych zmian nastawiony był również prezydent 
B. Clinton, który wezwał mieszkańców stanu do odrzucenia Propozycji 187.

218 K. R. Johnson, Proposition 187: The Nativist Campaign, The Impact on the Latino 
Community and The Future, Julian Samora Research Institute, Michigan State University, Re
search Report, 1996, March, s. 3.

2,9 W 1982 r. sąd stwierdził (w orzeczeniu do sprawy Plyler v. Doe), że stan Teksas nie miał 
prawa odmówić dostępu do edukacji dzieciom przebywającym w USA bezprawnie, zob. rozdz. 
Wybrane problemy imigracji latynoskiej na szczeblu federalnym.

220 K. R. J o h n s o n, Proposition 187..., s. 18.
221 J. R. E d w a r d s jr., Officers Need Backup. The Role of State and Local Police in Im

migration Law Enforcement, Center for Immigration Studies, 2003, April, http://www.cis.org/ 
articles/2OO3/back7O3.html; T. W. Roseborough, Assistance by State and Local Police in 
Apprehending Illegal Aliens, „U.S. Department of Justice” 1996, 5 II.

222 B. H e m b y (lobbysta z ramienia California Organization of Police and Sheriffs), Ana
lysis of Stale Propositions on the November 1994 Ballot 87-88, California State Office of Re
search, www.sen.ca.gov/sor/; Illegal Immigrants in U.S./Mexico Border Counties. The Cost oj 

Pozytywne nastawienie, z jakim się spotkał projekt w społeczności mieszkań
ców Kalifornii, spowodowany był trudnościami, którym stan musiał stawić czoła. 
Problemy ekonomiczne, narastające napięcia wywołane nieustannie zachodzącymi 
zmianami w wielokulturowym społeczeństwie, a także polityka gubernatora (Pete 
Wilson) poszukującego wsparcia przed zbliżającym się końcem kadencji i nadcho
dzącymi wyborami, doprowadziły do uchwalenia propozycji. Imigrantów obarczono 
odpowiedzialnością za problemy stanu, a kwestię obciążeń dla budżetu Kalifornii 
wynikających z wdrażania w życie nowej ustawy skrzętnie pomijano. Obawy wy
rażane przez Amerykanów mieściły się w szerokim wachlarzu skrajności, od posą
dzeń o podstępne próby przejęcia terytorium stanu przez dawnego ich właściciela, 
tj. Meksyk, po wynikające z wyolbrzymionych obserwacji codziennego życia i za
grożenia, jakie niesie przestępczość dla każdego obywatela.

Wkrótce po uchwaleniu projektu do sądów wpłynęły pozwy złożone przez różne 
organizacje, których celem było obalenie przyjętego rozwiązania. Strony zakłada
jące sprawy liczyły, że orzeczenie w sprawie Plyler v. £>oe219 zostanie uznane za 
wzorcowe rozstrzygnięcie. Jasne dla nich było również, że na przeprowadzeniu tej 
reformy najbardziej ucierpią te grupy społeczności kalifornijskiej, które postrzegane 
są jako obce220. Również policja opowiadała się za zniesieniem ustawy, argumentu
jąc, że wprowadzone regulacje nie pozostaną bez wpływu na jej pracę221.

Jest mnóstwo ludzi, którzy mówią z akcentem. Policjant będzie musiał spędzić dłu
gie godziny za każdym razem, kiedy aresztuje kogoś, kto nie mówi poprawnie po 
angielsku lub ma ciemną karnację skóry, usiłując potwierdzić jego status w Urzędzie 
Imigracyjnym. Nie sądzę, żeby INS było dostępne również w godzinach nocnych. 
Z tego wynikają duże koszty pracy policjanta. [...] Zniechęci to również osoby 
o etnicznych korzeniach nie tylko do składania doniesień o popełnionych przestęp
stwach, ale również świadków i wszystkich uczestniczących w jakiejkolwiek sytua
cji przestępczej222.

http://www.cis.org/
http://www.sen.ca.gov/sor/
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W listopadzie 1995 r. sędzia federalny (sprawa League of United Latin American 
Citizens v. Wilson)223 uznał większą część regulacji zawartych w Propozycji 187 za 
niezgodne z konstytucją, argumentując, że przyjęte rozwiązania bezpośrednio odnoszą 
się do kwestii regulacji imigracji, która należy do kompetencji władz federalnych.

Law Enforcement, Criminal Justice and Emergency Medical Services, ed. T. S a 1 a n t, University 
of Arizona, Institute for Local Government, 2001 (February).

223 Prop. 187 Judges Urges Speedy Appeal, Migration News, 1996 (January), http://migra- 
tion.ucdavis.edu/mn/more.php?id=845_0_2_0 [25 VIII 2010].

2И Safe Roads Denied, Fight Continues for Immigrants in Illinois, „Illinois Coalition for 
Immigrant and Refugee Rights” 2004, 31 III, press release, http://icirr.org/storydisplay.arp7folder 
=Briefs20040331001.xml [10 IV 2004].

225 A. Morse, The New Americans, „State Legislatures Magazine” 2000 (July/August), 
www.ncsl.org/programs/pubs/7-800IMM.HTM [10 IV 2004].

226 Citizenship Assistance Program, The Commonwealth of Massachusetts, Office for Refu
gee and Immigrants, http://www.mass.gov/ori/cap.html [25 VIII 2010].

227 Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982), Plyler, Superintendent, Tyler Independent School Di
strict, et al. v. Doe, Guardian, et al. Appeal From the United States Court of Appeals for the Fifth 
Circuit No. 80-1538, U.S. Supreme Court, http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl7cour- 
t=us&vol=457&invol=202 [25 VIII 2010].

Uchwalanie przez stany rozwiązań ułatwiających życie nieobywatelom, a nawet 
nielegalnym imigrantom zainicjowało dyskusję nad wartością obywatelstwa. Pyta
nia stawiane w połowie lat 90. przy okazji uchwalenia Propozycji 187 ponownie 
pojawiły się w dyskusjach niecałe 10 lat później. Spór rozgorzał na tle zgłoszonego 
w Illinois w 2003 r. projektu przyznania nielegalnym imigrantom zamieszkującym 
na terenie stanu prawa do uzyskania legalnego prawa jazdy224. Zdaniem przeciwni
ków tego pomysłu, dobra jest tylko imigracja legalna, zaś tych, którzy już raz zła
mali prawo, nielegalnie osiedlając się na terytorium USA, nie można jeszcze dodat
kowo nagradzać. Nielegalni imigranci i tak się cieszą wieloma przywilejami, takimi 
jak bezpłatna nauka w szkołach podstawowych i średnich, udogodnienia w zakresie 
opłat za naukę na stanowych uniwersytetach oraz bezpłatna opieka medyczna świad
czona w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Jednym z zagadnień, z którym bezpośrednio muszą zmierzyć się właściwe or
gany stanowe, jest kwestia przyznawania obywatelstwa. Procedury te ze względu 
na liczbę składanych każdego roku podań są niezwykle absorbujące. Wiele stanów 
stara się ulepszyć istniejące rozwiązania, np. legislatura Massachusetts w 1997 r. 
uchwaliła trzyletni Citizenship Assistance Program. Inicjatywa ta zakładała pomoc 
imigrantom i uchodźcom ubiegającym się o nadanie statusu obywatela poprzez or
ganizowanie kursów wiedzy obywatelskiej i języka angielskiego. Znajomość histo
rii i zasad ustrojowych USA oraz języka angielskiego to niektóre z warunków otrzy
mania obywatelstwa225. Zgromadzone dane wskazują, że z udogodnień programu 
najczęściej korzysta ludność latynoska (grupa hiszpańskojęzyczna - 24,55%, grupa 
portugalskojęzyczna - 16,09%)226.

Następną ważną sprawę stanowi edukacja. Decyzją Sądu Najwyższego z 1982 r. 
(sprawa Plyler v. Doe)227 każde dziecko niezależnie od statusu ¡migracyjnego jest 

http://migra-tion.ucdavis.edu/mn/more.php?id=845_0_2_0
http://icirr.org/storydisplay.arp7folder
http://www.ncsl.org/programs/pubs/7-800IMM.HTM
http://www.mass.gov/ori/cap.html
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl7cour-t=us&vol=457&invol=202
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uprawnione do bezpłatnej nauki w zakresie szkoły podstawowej i średniej. Przy
wilej ten nie dotyczy jednak szkolnictwa wyższego. Reforma prawa imigracyjnego 
z 1996 r. wprowadziła ograniczenia dla chcących się uczyć w stanowych szkołach 
wyższych, np. wymóg określonej długości zamieszkania w danym stanie228. Zmia
ny w zakresie opłat za naukę pozbawiły wielu imigrantów możliwości jej konty
nuowania. W 2003 r. w Kongresie przedstawiono projekt Student Adjustment Act 
(H.R. 1684), którego regulacje pozwalają stanom na określanie długości zamieszka
nia na ich terytorium dla chcących kontynuować edukację na poziomie wyższym, 
kasują nakazy wydalenia oraz nadają legalny status stałego mieszkańca nielegal
nym obcokrajowcom poniżej 21. roku życia, którzy przebywali w USA przez pięć 
ostatnich kolejnych lat229. Równocześnie w Senacie przedstawiony został projekt 
o potocznej nazwie DREAM Act {Development, Relief, and Education for Alien Mi
nors Act - S.1545), którego zadaniem jest zniesienie ograniczeń wprowadzonych 
w 1996 r. Przewidziane w propozycji regulacje dotyczą młodszej grupy wiekowej 
imigrantów, tj. tych, którzy do USA przybyli przed ukończeniem 16. roku życia. 
Pozostawiono taki sam jak w poprzednim przypadku wymóg zamieszkania na te
renie stanu, ale wprowadzono dodatkową propozycję, by osoba taka miała dyplom 
ukończenia szkoły średniej lub jego ekwiwalent, lub by została przyjęta do college’u 
lub na uniwersytet. Spełniający te warunki otrzymywaliby warunkowy status stałego 
mieszkańca na okres sześciu lat230.

22K Chodzi o regulacje zawarte w Section 505 Illegal Immigration Reform and Immigrant 
Responsibility Act z 1996 r.

229 A. M o r s e, K. B i r n b a c h, In-State Tuition and Unauthorized Immigrant Students, Na
tional Conference of State Legislatures, 2011,20 V, http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid= 13100 
[24 V 2011].

230 Immigrant Student Legislation, National Council of La Raza, 2003 (January), www.nclr. 
org [17 IX 2004]; Dream Act Wil! Go to Full Senate, American Council on Education, 2003, 3 XI, 
http://www.acenet.edu/AM/Template.cfm?Section=Home [20 IV 2010].

231 A. M o r s e, K.. B i r n b a c h, op. cit.; Acces for All? Debating In-State Tuition for Undocu
mented Alien Students, American Association of State Colleges and Universities, http://www.aascu. 
org/media/pm/pdf/in-state_tuition07.pdf [25 VIII 2010]; State Proposed or Enacted Legislation 
Regarding Immigrant Access to Higher Education, National Immigration Law Center, 2003, 
8 IV, http://www.nilc.org/immlawpolicy/dream/TABLE_State_Leg_Imm_Higher-Ed.PDF [25 VIII 
2010].

W latach 2002-2003 ponad 20 legislatur stanowych rozważało zezwolenie niele
galnym imigrantom spełniającym określone warunki na kontynuowanie nauki na po
ziomie wyższym. W 2002 r. Kalifornia, Teksas, Utah i Nowy Jork uchwaliły ustawy, 
na których mocy osoby po ukończeniu stanowych szkół średnich, mieszkające na te
renie stanu od dwóch do trzech lat mogły się starać o przyjęcie na stanowe uczelnie. 
Ponadto osoby takie musiały złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze ubiegania się 
o zalegalizowanie pobytu. W następnym roku podobne regulacje przyjęły również 
Waszyngton, Oklahoma i Illinois231.

Podobne poruszenie w społeczeństwie amerykańskim do tego, jakie u schyłku 
XX w. wywołało uchwalenie Propozycji 187, wzbudziła w 2010 r. ustawa Arizo

http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=
http://www.nclr
http://www.acenet.edu/AM/Template.cfm?Section=Home
http://www.aascu
http://www.nilc.org/immlawpolicy/dream/TABLE_State_Leg_Imm_Higher-Ed.PDF
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ny Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act2i2. Była to - jak 
dotąd - najostrzejsza ze stanowych regulacji odnoszących się do imigracji. Nakła
dała na policję obowiązek sprawdzania statusu ¡migracyjnego osób, które wygląda
ły lub zachowywały się jak nielegalni przybysze232 233. Zarzuty wobec takich działań 
podkreślały, że jako oparte wyłącznie na subiektywnej ocenie prowadziłyby one do 
szerzenia uprzedzeń i rasizmu. Sytuacje, w których cechy rasowe przesądzały o spo
sobie myślenia o osobie, stwarzały zagrożenie także dla obywateli amerykańskich, 
których dziedzictwo etniczne skazywało na bycie potencjalną ofiarą „profilowania 
rasowego”. Ustawa dokonała poważnej zmiany w dotychczasowym trybie postępo
wania z nielegalnymi imigrantami. Przestępstwa popełniane przez imigrantów były 
rozpatrywane przez federację, a nie stany. Z chwilą wprowadzenia nowego prawa 
Arizona uczyniła z nielegalnego pobytu w USA przestępstwo o charakterze stano
wym. Prawo federalne w chwili ujawnienia bezprawnego pobytu na terenie USA 
zakłada natychmiastową deportację takiej osoby. Regulacja arizońska wprowadziła 
karę więzienia lub grzywny. Ukarane mogą być również te osoby, które nielegal
nym imigrantom pomagają. Decyzja arizońskich władz wywołała ogólnonarodową 
debatę nad stanem obecnym i przyszłością prawa ¡migracyjnego w Stanach Zjedno
czonych. Niemal natychmiast po uchwaleniu ustawy zaczęły się protesty społeczne 
i manifestacje przeciwko ustawie. Prezydent Barack Obama zapowiedział zaś kon
trolę zgodności ustawy z konstytucją federalną234. W świetle dyskusji, którą zaini
cjowało w społeczeństwie amerykańskim działanie arizońskiej legislatury, ciekawe 
były wyniki sondażowe przeprowadzone przez Instytut Gallupa. Sugerują one, że 
poziom sprzeciwu społecznego nie był tak wysoki, jak można wnioskować z przeka
zów medialnych. Wyniki badań wskazały, że ponad trzy czwarte Amerykanów sły
szało o kontrowersyjnej ustawie. Połowa ankietowanych (51%) opowiedziała się za 
nowym prawem, a tylko 39% sprzeciwiało mu się235. Również preferencje wyborcze 
Latynosów nie uległy wielkim zmianom mimo zapowiedzi protestujących, że tak się 
stanie w odpowiedzi na uchwalenie ustawy236.

232 Analysis of Arizona s Immigration Law, National Conference of State Legislatures, http;// 
www.ncsl.org/?tabid=20263 [26 VIII 2010].

233 Arizona wprowadziła najostrzejsze w USA prawo imigracyjne, „Wprost24” 2010, 24 IV, 
http://www.wprost.pl/ar/193375/Arizona-wprowadzila-najostrzejsze-w-USA-prawo-imigracyjne/ 
[26 VIII 2010].

234 M. Bosacki, Arizona zamyka się na imigrantów, „Gazeta Wyborcza” 2010, 26 IV, 
http://wyborcza.p1/l,75477,7811496,Arizona_zamyka_sie_na_imigrantow.html [26 VIII 2010].

235 J. M. J o n e s, More Americans Favor Than Oppose Arizona Immigration Law, GALLUP, 
2010, 29 IV, http://www.ganup.com/poll/127598/americans-favor-oppose-arizona-immigration- 
law.aspx [26 VIII 2010].

236 F. Newport, Hispanic Voters’ Preferences Unchanged Post-Arizona Law, GALLUP, 
2010,11VI,http://www.gallup.com/poll/139751/hispanic-voters-preferences-unchanged-post-ari- 
zona-iaw.aspx [26 VIII 2010].

Sąd federalny, który zajął się sprawą zgodności ustawy z konstytucją, uznał wiele 
fragmentów nowego prawa za niedopuszczalne. Wśród nich zakwestionował upraw

http://www.ncsl.org/?tabid=20263
http://www.wprost.pl/ar/193375/Arizona-wprowadzila-najostrzejsze-w-USA-prawo-imigracyjne/
http://wyborcza.p1/l,75477,7811496,Arizona_zamyka_sie_na_imigrantow.html
http://www.ganup.com/poll/127598/americans-favor-oppose-arizona-immigration-law.aspx
http://www.gallup.com/poll/139751/hispanic-voters-preferences-unchanged-post-ari-zona-iaw.aspx


2.3. Regulacje dotyczące imigrantów na szczeblu stanowym 75

nienie policji do sprawdzania statusu imigracyjnego osoby podczas zatrzymania lub 
kontroli drogowej, nawet jeśli policja ma co do tego uzasadnione podejrzenia. Poli
cji nie wolno również karać osób nieposiadających przy sobie żadnego dokumentu 
potwierdzającego legalność jej pobytu w USA. Nie można też karać tych, którzy 
zatrudniają nielegalnych imigrantów lub pomagają im znaleźć pracę237. Gubernator 
Arizony, Jan Brewer, zapowiedziała odwołanie się od wyroku. Przypomniała, że 
decyzja o uchwaleniu ustawy nie wynikała z rasistowskich uprzedzeń arizończyków, 
lecz z braku odpowiedzi władz federalnych na narastające problemy o podłożu ¡mi
gracyjnym, z jakimi na coraz większą skalę przyszło się mierzyć stanowi. Do „zna
nych” już od dawna kłopotów z nielegalną imigracją w ostatnich latach dołączyły 
również te wynikające z działalności karteli narkotykowych. Przed uchwaleniem 
kontrowersyjnej ustawy doszło w Arizonie do zdarzenia, które zinterpretowano jako 
dowód potwierdzający potrzebę istnienia takich regulacji. W południowej części sta
nu zamordowano ranczera. Okoliczności jego śmierci wskazywały, że sprawcą mógł 
być przemytnik238. Pomimo kontrowersji wywołanych ustawą kilka innych stanów 
w nieformalny sposób wyraziło zainteresowanie wprowadzeniem na swoim teryto
rium prawa imigracyjnego o podobnym charakterze. Do 30 czerwca 2010 r. analo
giczne projekty zgłoszone zostały w stanowych organach ustawodawczych Południo
wej Karoliny, Pensylwanii, Minnesoty, Rhode Island i Michigan239. Znamienne jest, 
że od kilku już lat widać wyraźną tendencję do uchwalania przez legislatury stano
we coraz większej liczby ustaw o charakterze ¡migracyjnym. W 2005 r. zgłoszono 
300 takich projektów. W następnym roku liczba ta się niemal podwoiła, a w 2007 r. 
przekroczyła 1500. W 2008 r. zaproponowano 1305 projektów, a w 2009 r. prawie 
1500. Do kwietnia 2010 r. zgłoszono już około 1000. Zwyczajowo mniej więcej 
15% z nich staje się prawem240 241. Najczęściej regulowano kwestie związane z prawem 
jazdy, opieką zdrowotną, edukacją i prźemytem ludzi przez granicę24'.

257 R. Imielski, Obama wygra! z Arizoną, „Gazeta Wyborcza” 2010, 30 VII, http://wy- 
borcza.pl/1,76842,8193590,Obama_wygral_z_Arizona.html [26 VIII 2010]; R. C. A rc h i b o 1 d, 
Judge Blocks Arizona's Immigration Law, „The New York Times” 2010, 28 VII, http://www. 
nytimes.com/2010/07/29/us/29arizona.html [26 VIII 2010].

238 R. C. Archi bo Id, Arizona Enacts Stringent Law on Immigration, „The New York 
Times” 2010, 23 IV, http://www.nytimes.com/2010/04/24/us/politics/24immig.htmi [27 VIII 
2010].

239 Analysis of Arizonas Immigration Law...
240 R. С. A r c h i b о 1 d, Arizona Enacts Stringent Law on Immigration...
241 2009 State Laws Related to Immigrants and Immigration, January I-December 31, 2009, 

National Conference of State Legislatures, http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=19232 [27 VIII 
2010].

Badania przeprowadzone w 2000 r. przez Biuro Spisu Powszechnego wskazują, 
że 60% imigrantów z lat 1995-2000 przybyło do USA przez zaledwie sześć stanów. 
Stany te, określane jako „wrota”, to: Kalifornia, Nowy Jork, Teksas, Floryda, Illinois 
i New Jersey. Tłumaczy to fakt, dlaczego w tych stanach trwają niezwykle ożywione 
i niegasnące debaty na temat imigracji. Stany najmocniej i bezpośrednio odczuwają 

http://wy-borcza.pl/1,76842,8193590,Obama_wygral_z_Arizona.html
http://www.nytimes.com/2010/04/24/us/politics/24immig.htmi
http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=19232
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skutki napływu nowych przybyszów. Problem akulturacji i wzajemnego współist
nienia kultur, często krańcowo od siebie odmiennych, poprzedzają kłopoty finanso
we. Środki zaplanowane w stanowych budżetach na pokrycie wydatków związanych 
z obecnością imigrantów są często niewystarczające. Mieszkańcy stanów oponu
ją przeciwko utrzymywaniu z ich podatków rzesz imigrantów niepotrafiących się 
odnaleźć w systemie amerykańskim. Stereotypy są niezwykle silnie zakorzenione 
i pomimo wskazywania pozytywnych aspektów wiążących się z obecnością imigran
tów utrzymuje się wobec nich stała niechęć części amerykańskiego społeczeństwa. 
Niemniej jednak za oznakę zmian zachodzących w społecznej świadomości można 
by uznać wybór Arnolda Schwarzeneggera na gubernatora stanu Kalifornia.

Niemal od początku istnienia państwa amerykańskiego to stany w pierwszej 
kolejności doświadczały wielu zjawisk wywoływanych procesem imigracji. Co
dzienna praktyka wymogła stworzenie odpowiedniego systemu instytucjonalno- 
-urzędniczego, który pozwolił na sprawne zarządzanie napływem przybyszów. Atak 
terrorystyczny z 2001 r. ujawnił słabość rozwiązań federalnych, w szczególności 
w zakresie dotyczącym wewnątrzpaństwowej kontroli imigrantów. Liczba pracow
ników' Urzędu Imigracyjnego uprawnionych do egzekwowania prawa ¡migracyj
nego okazała się o wiele za mała. Dopiero współdziałanie z innymi jednostkami, 
np. U.S. Customs Service, pozwoliło na efektywniejsze działania. Władza federal
na postanowiła również większym zakresem obowiązków w tej dziedzinie obar
czyć stany. Do 2001 r. stany upoważnione były do współdziałania z urzędnikami 
federalnymi w określonych sytuacjach, głównie w zakresie zatrzymań, aresztowań 
i prowadzenia przesłuchań cudzoziemców, którzy złamali prawo. Choć zakres tych 
obowiązków nie był szeroki, i tak stał się podstawą dyskusji, czy korzystanie ze 
środków stanowych jest właściwe, skoro prawo ¡migracyjne zastrzeżone zosta
ło do wyłącznych kompetencji władz federalnych. Stany uznały, że nie wyklucza 
to przejawiania przez nie aktywności w niektórych działaniach dotyczących imi
grantów. Nieformalny podział stanowił, że w zakresie regulacji ¡migracyjnych 
o charakterze karnym urzędnicy stanowi mogli podejmować ograniczone działa
nia. Wszelkie cywilne przepisy ¡migracyjne zastrzeżone były do działań urzędni
ków federalnych. Wynikały z tego często swoiste paradoksy ¡migracyjne. Dla przy
kładu stanowi bądź lokalni urzędnicy egzekwujący prawo nie mieli uprawnień do 
aresztowania imigranta tylko i wyłącznie na podstawie odkrycia nielegalności jego 
pobytu w USA. Bezprawny pobyt w świetle amerykańskiego prawa imigracyjne
go jest pogwałceniem regulacji o charakterze cywilnym i tym samym aresztowa
nie takiej osoby byłoby ingerencją w sferę uprawnień zastrzeżonych dla federacji. 
W przypadku zatrzymania imigranta na próbie nielegalnego przedostania się do USA 
stanowi urzędnicy mogli działać swobodniej, gdyż zachowanie takie było przykła
dem opisanego przepisami przestępstwa o charakterze karnym242. Polityka federal

242 L. M. S e g h e 11 i, S. R. V i n a, K. E s t e r, Enforcing Immigration Law: The Role of State 
and Local Law Enforcement, CRS Report Tor Congress, http://www.ilw.com/immigrationdaily/ 
news/2005,1026-crs.pdf, s. 7, [29 VIII 2010].

http://www.ilw.com/immigrationdaily/
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na ostatnich kilku lat zmierzała do stopniowego poszerzania uprawnień stanowych 
w zakresie egzekwowania prawa ¡migracyjnego. Począwszy od 2001 r. wprowa
dzono wiele zmian. Urząd Imigracyjny zobowiązany został do regularnego przesy
łania danych dotyczących zbiegłych cudzoziemców, wobec których orzeczono de
portację do bazy NCIC (National Criminal Information Center) prowadzonej przez 
FBI243. Rok później prokurator generalny John Ashcroft podkreślił, że stany mia
ły prawo działać również w sferze regulacji cywilnych prawa ¡migracyjnego, jeśli 
w grę wchodzili imigranci, którzy stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa mię
dzynarodowego i znajdowali się w bazie NCIC244. Codzienne działania w zakresie 
egzekwowania prawa ¡migracyjnego wskazują, że urzędnicy stanowi w szerszym 
zakresie są jednak angażowani w sprawy nawiązujące do regulacji cywilnych. Czę
sto w obławach organizowanych na nielegalnych imigrantów w miejscach pracy 
uczestniczyli agenci stanowi, do przesłuchań i zatrzymań Urząd Imigracyjny wy
korzystywał niejednokrotnie lokale należące do stanów, itd.245 Wszystkie te przy
kłady dowodzą, jak się zmieniło podejście do egzekwowania prawa ¡migracyjnego 
w USA. Bezpieczeństwo narodowe stało się legitymacją do dopuszczania rozwią
zań, które według założeń teoretycznych nie powinny być stosowane.

243 M. K r i k o r i a n, Safety in (Lower) Numbers: Immigration and Homeland Security, 2002, 
October, Center for Immigration Studies, http://www.cis.org/lmmigration%2526HomelandSecu- 
rity [29 VIII2010).

244 A. K. a 1 h a n, Immigration Enforcement and Federalism after September 11, 2001, 
[w:j Immigration, Integration and Security: America and Europe in Comparative Perspective, 
ed. A. Chebel d’Appollonia, S. Reich, University of Pittsburgh Press 2008, s. 9, http:// 
papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=l 145666 [29 VIII 2010].

245 M. J. We 11 s, The Grassroots Reconfiguration of U.S. Immigration Policy, „International 
Migration Review” Vol. 38, 2004 (Winter), nr 4, s. 1317.

http://www.cis.org/lmmigration%252526HomelandSecu-rity




Rozdział 3.

Portorykańczycy, Meksykanie i Kubańczycy 
w Stanach Zjednoczonych

3.1. Zróżnicowanie imigracji latynoskiej w USA
- problematyka terminologiczna

Populacja hiszpańskojęzyczna od wielu już lat jest stałym i widocznym elementem 
amerykańskiego społeczeństwa. Ogromne zróżnicowanie tej społeczności przyspo
rzyło jednak problemów w wypracowaniu jednolitego określenia, wspólnego dla 
wszystkich narodowości wchodzących w skład tej grupy. Odpowiedź na pytanie, 
kim są latynoamerykańscy mieszkańcy USA, wyjaśni złożoność terminologiczną. 
Zważywszy na kryterium czasowe i liczebność przybywających do Stanów Zjedno
czonych Latynosów, najprostszą typologiąjest podział na imigrację „starą” i „nową”. 
Pierwsza z nich obejmuje Meksykanów, Kubańczyków i Portorykańczyków, a druga 
głównie obywateli państw Ameryki Środkowej i Południowej, którzy szczególnie 
licznie zaczęli przybywać w ostatniej dekadzie XX w. „Stara” imigracja obejmuje 
trzy wymienione narodowości, które najwcześniej zagościły na terytorium Stanów 
Zjednoczonych. Bezsprzecznie prym wiodą Meksykanie. W tym przypadku, mając 
na uwadze okres kształtowania się granic USA, można stwierdzić, że pierwotnie to 
Stany przywędrowały do Meksykanów, a nie odwrotnie. Kubańczycy w porównaniu 
do Portorykańczyków, z racji bliższego położenia geograficznego, mieli ułatwiony 
dostęp do granic amerykańskiego państwa. W obu przypadkach masowa imigracja 
do USA zaczęła się jednak wcześniej niż w przypadku innych krajów latynoamery
kańskich.
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Latynosów mieszkających w Stanach Zjednoczonych różnicuje kilka podstawo
wych czynników. Pierwszy to urodzenie - nie wszyscy Latynosi to imigranci. Spo
łeczność urodzona już na terytorium Stanów Zjednoczonych zajmuje inną pozycję 
społeczną. Drugi to pochodzenie, które często decyduje o powielaniu wzorców ¡mi
gracyjnego osiedlania się, np. Kalifornia stanowi magnes przyciągający głównie Mek- 
sykanów, podczas gdy Floryda jest najpopularniejsza wśród Kubańczyków. Następny, 
to status prawny pozwalający na wyodrębnienie trzech grup: posiadających obywatel
stwo, legalnych imigrantów i nielegalnych. Ponadto imigrantów różnicuje też miejsce 
zamieszkania, długość pobytu w USA i wiele innych dodatkowych czynników.

Do początku XIX w. pojęcie Ameryki Łacińskiej jeszcze nie istniało. Posiadło
ści hiszpańskie do tego czasu nazywano po prostu Hispanoameryką, a portugalskie 
Lusoameryką. Dopiero w XIX stuleciu ukształtowało się nazewnictwo dotyczące 
obszarów dawnych kolonii na kontynentach amerykańskich. Narastająca wymiana 
handlowa zrodziła potrzebę ustalenia konkretnego terminu. Anglia zaproponowała 
nazwanie współczesnych Stanów Zjednoczonych Ameryką, a rejony na południe od 
Rio Grande - Ameryką Południową. Hiszpania preferowała termin Hiszpańska Ame
ryka (Hispano America, Hispanic America), zaś Francja forsowała nazwę Latinidad. 
Ostatecznie zwyciężyła propozycja francuska, która w zmodyfikowanej formie jako 
Latin America została zaakceptowana przez ówczesny świat. Po raz pierwszy termin 
Ameryka Łacińska pojawił się w 1856 r. w pismach kolumbijskiego pisarza tworzą
cego w Paryżu, José Marii Torresa246.

246 W. D o b r z у с к i, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815- 
-1945, Warszawa 1996, s. 71; G. S a n g i 11 o, Demographic: Who s Hispanic, „National Journal 
Magazine” 2002, 8 VI [29 VIII 2010].

247 G. C. G u t i e r r e z, Los Latinos y la Política Exterior de los Estados Unidos,,, Foreign 
Affairs en Español”, 2002, otoño-invierno.

248 C. Muñoz, Youth, Identity, Power. The Chicano Movement, London-New York 1989, 
s. 10; К. H a m i 11 о n, Binding a Name that Fits - Significance of Ethnic Labels Hispanic, Latino, 
„Black Issues in Higher Education” 2001,27 IX.

249 J. S. Passel, Census History: Counting Hispanics, Pew Research Center, 2010, 3 III, 
http://census.pewsocialtrends.org/2010/census-history-counting-hispanics-2 [29 VIII 2010].

Różnorodność latynoskich grup etnicznych w Stanach Zjednoczonych wpływa 
na fakt, że praktycznie nie ma jednego wspólnego terminu akceptowanego przez 
wszystkich Latynosów. Do najczęściej spotykanych należą: Hispanic, Latino, Chi
cano, Latin American, Hispano, Spanish speaking, Spanish surname, Mexican- 
American, Nuyorican, Boricua, Cuban-American, Texano, Tejano itd.247 Określe
nia te nie są jednoznaczne i jako takie nie mogą być używane wymiennie. Problem 
z odpowiednim opisaniem i klasyfikowaniem Latynosów miała również administra
cja amerykańska. Jego rozwiązaniem miało być wprowadzenie jednego urzędowego 
określenia. Wybór padł na termin Hispanic i w 1970 r. wprowadzony został jako 
oficjalny w Stanach Zjednoczonych248. Odnosił się do osób pochodzenia meksykań
skiego, kubańskiego, portorykańskiego, południowo- i środkowoamerykańskiego 
oraz hiszpańskiego249. Płonne okazały się nadzieje władz amerykańskich, że tym 

http://census.pewsocialtrends.org/2010/census-history-counting-hispanics-2
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posunięciem zakończą kłopoty z terminologiczną identyfikacją latynoskich miesz
kańców USA. Część tego środowiska nie potrafiła zidentyfikować swojego pocho
dzenia jako Hispanic, opierając się na przedstawionej definicji (Brazylia, Haiti). 
Inni sprzeciwiali się urzędowemu narzucaniu „etykiety”. Rezultatem była decyzja 
z 1997 r., która zrównoważyła dwa terminy - Hispanic i Latino - w dokumentacjach 
urzędowych250. Wcześniej z problemem próbowało się zmierzyć Biuro Spisu Po
wszechnego, wprowadzając w 1980 r. do kwestionariusza kategorię Spanish/Hispa- 
nic. Dopiero jednak w spisie z 2000 r. posłużono się równolegle trzema określeniami 
Spanish/Hispanic/Latino251.

250 Revisions to the Standards for the Classification of Federal Data on Race and Ethnicity, 
Office of Management and Budget, Federal Register Notice, 1997, 30 X, http://www. whitehouse. 
gov/omb/fedreg_1997standards [29 Vlll 2010].

251 J. S. P a s s e 1, Census History: Counting Hispanics...
252 T. K o w a 1 a k, op. cit., s. 46.
253 J. M. J o n e s, Racial or Ethnic Labels Make Little Difference to Blacks, Hispanics, The 

Gallup Organization, 2001,9 XI, Poll Analyses, http://www.gallup.com/poll/4873/Racial-Ethnic- 
Labels-Make-Little-Difference-Blacks-Hispanics.aspx [29 Vlll 2010].

254 Ibidem.
255 Pew Hispanic Center to centrum badawcze z siedzibą w Waszyngtonie, będące projektem 

University of Southern California Annenberg School for Communication.
256 America Becoming: racial trends and their consequences, ed. N. J. S m e 1 s e r, W. J. W i 1 - 

s o n, F. M i t c h e 11, Washington 2001, Vol. 1, s. 119.
257 Latinos in California, Texas, New York, Florida and New Jersey, Pew Hispanic Center/ 

Kaiser Family Foundation, Survey Brief, 2004 (March), http://pcwhispanic.org/files/factsheets/ 
10.pdf [30 VIII 2010].

Do Latynosów zalicza się, na podstawie samoidentyfikacji, osoby pochodzące 
z Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii lub południowo-zachodnich rejonów Stanów Zjed
noczonych, które znajdowały się pod panowaniem Hiszpanów lub Meksykanów. 
Latynosi mogą więc należeć do białych, czarnych lub jakiejkolwiek innej grupy ra- 
sowo-etnicznej stosownie do złożonego przez siebie oświadczenia, co dodatkowo 
komplikuje próby klasyfikacji252.

Określenia Hispanic i Latino na stałe weszły do powszechnego użycia. W języ
ku codziennym są to pojęcia równoznaczne i używane wymiennie. O ile jednak dla 
głównego nurtu społeczeństwa amerykańskiego nie ma znaczenia, którego z nich 
będzie się używać, o tyle dla części społeczności latynoskiej jest to istotne. Z badań 
przeprowadzonych przez Instytut Gallupa w 2001 r. wynikało, że Latynosi chętniej 
akceptowali termin Hispanic (67%)253. Ankietowani podkreślili równocześnie, że 
określenie ich mianem Hispanic czy Latino nie stanowi dla nich formy obraźliwej 
(84%)254. Również badania przeprowadzone przez Pew Hispanic Center255 wskaza
ły, że prawie połowa (43%) badanych Latynosów wołała jednak określenie Hispa
nic256 257. Preferencje te różnicują się w zależności od regionu zamieszkania. Teksańscy 
Latynosi wolą termin Hispanic (45%), podczas gdy w Kalifornii dominuje jednak 
określenie Latino251. Granica preferencji pomiędzy tymi dwoma terminami przebie
ga również w odniesieniu geograficznym. Na południu USA ludność hiszpańsko- 

http://www.gallup.com/poll/4873/Racial-Ethnic-Labels-Make-Little-Difference-Blacks-Hispanics.aspx
http://pcwhispanic.org/files/factsheets/
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języczna preferuje termin Hispanic, zaś północny wschód chętniej posługuje się 
określeniem Lat ino.

Tabela 9. Preferencje dotyczące terminów Hispanic i Latino wśród Latynosów 
mieszkających w USA

Źródło: opracowanie własne na podstawie Latinos in California, Texas, New York, Florida and New 
Jersey...

Stan zamieszkania

Preferencje Kalifornia Teksas Nowy Jork New Jersey Floryda

Hispanic 32 45 31 27 31

Latino 17 8 17 20 15

Żadnych 
preferencji

51 48 53 53 55

Termin Spanish speaking nie wydaje się właściwy do określenia całej populacji 
latynoskiej ze względu na fakt, że nie wszyscy mówią po hiszpańsku. Ponieważ 
zdolność komunikowania się w języku angielskim zmienia się wraz z upływem cza
su, często drugie lub trzecie pokolenie mówi znacznie lepiej po angielsku niż hisz
pańsku. Dodatkowo Latynosi pochodzący np. z Brazylii mówiąpo portugalsku, a nie 
po hiszpańsku, zaś wielu, szczególnie z rejonów wiejskich, mówi jedną z odmian ję
zyka indiańskiego. Podobnie jest z określeniem Spanish surname, gdyż nie wszyscy 
Latynosi noszą rdzennie latynoskie nazwiska (np. Juscelino Kubitschek - prezydent 
Brazylii, Pedro Vuskovic - jeden z członków rządu Salvadore Allende itp.), więc ter
min ten nie może funkcjonować jako uniwersalne określenie populacji latynoskiej.

Chicano, Texano, Tej ano™ (Tex-Mex), Mexicano, Pocho ograniczone są tylko 
do społeczności pochodzenia meksykańskiego, podobnie jak Boricua czy Nuyorican 
odnosi się tylko do Portorykańczyków258 259. Najprostsze skojarzenia z terminem Chi
cano oznaczają Meksykanina urodzonego w USA i mówiącego przede wszystkim po 
angielsku. Pojęcie to przez wielu autorów zawężane jest jednak do osób związanych 
z Ruchem Chicano i ideologią Chicanismo260. Stąd do grupy tej zalicza się Amery
kanów meksykańskiego pochodzenia i imigrantów meksykańskich, którzy działają 
w Ruchu Chicano.

258 R. D a n i e 1 s, op. cii., s. 313.
259 G. M.Pérez y González, Puerto Ricans in the United States, Westport 2000, s. 60; 

Portorykańczycy, chyba jako jedyna grupa imigrantów, nie używają określenia Puerto-Rican- 
-Americans na określenie swojej tożsamości, za: B. Lisocka-Jaegermann, Społeczeń
stwa karaibskie a migracje. Kuba i Puerto Rico, [w:] Migracje i społeczeństwa współczesne, red. 
J. E. Z a m o j s k i, Warszawa 2007, s. 162, Migracje i społeczeństwo, 12, s. 181.

260 J. Gomez-Quiñones, Chicano polilics: reality and promise, 1940-1990, Meksyk 
1990, s. 104.
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Mianem Pocho określano urodzonych w Meksyku, ale przybyłych do USA jako 
dzieci i posługujących się językiem angielskim. Przeciwieństwem Pochos byli Me
xican Americans, czyli Meksykanie urodzeni w Stanach Zjednoczonych, ale chętniej 
posługujący się hiszpańskim. Mexicanos natomiast to imigranci urodzeni w Meksy
ku i mówiący głównie po hiszpańsku2'’1. Terminy Texano, Tejano, Tex-Mex, podob
nie jak już wspomniana wcześniej Nuyorican czy Californio, wskazywały przede 
wszystkim na identyfikacje regionalne.

261 A. H u r t a d o, C. A r c e, Mexicans, Chicanos, Mexican Americans or Pochos.yQue so- 
mos? The Impact of Language and Nativity on Ethnic Labeling, „A Journal of Chicano Studies”, 
Aztlan Vol. 17, 1986 (Spring), nr 1, s. 103, www.sscnet.ucla.edu/csrc/library/azt-17-01/aztl7-l- 
103.html.

262 Hiszp. „ludzie zwyczajni”.
263 Tak nazywano kolonistów hiszpańskich osiedlających się na terenie Kalifornii.
2W D. G. G u t i e r r e z, Walls and Mirrors..., s. 33.
265 P. A 11 a t s o n, Key terms in Lalino/a cultural and literały studies, Malden 2007, s. 165.

Dla ułatwienia jako określanie całej populacji imigrantów pochodzących z kon
tynentów Ameryki Środkowej i Południowej, Karaibów oraz Meksyku przyjęłam 
ogólny uproszczony termin Latynosi (imigracja latynoska).

Zróżnicowanie określeń dotyczących imigrantów latynoskich nastręcza sporo 
trudności również samym zainteresowanym. W przeszłości terminy nawiązywały do 
swoistego poczucia dumy i odrębności hiszpańskich kolonistów. Rodziny te stano
wiące, w swoim poczuciu, elitę zamieszkiwanego terytorium nalegały na określanie 
ich jako Españoles albo Spaniards, w odróżnieniu od pozostałej ludności zwanej 
po prostu gente corriente261 262 263, co stanowiło pogardliwe określenie ludzi pracujących. 
W następnych latach, u schyłku XIX w., ten sposób myślenia kierował się w już 
niemal w stronę absurdu. Według definicji stworzonej przez samych Californios262, 
Amerykanin meksykańskiego pochodzenia {Mexican American), który osiągnął 
sukces, nazywany był Spanish, a ten, który nie odniósł sukcesu - Mexican264. Świa
domi żywionej do nich niechęci „meksykańscy Amerykanie” unikali kontaktów 
z kolonistami, zamykając się w barrios - etnicznych dzielnicach miejskich - i colo
nias - enklawach w rejonach wiejskich. Osiedla te stanowiły rezerwat kulturowości 
danych grup. Językiem dominującym był hiszpański, religią - katolicyzm, zacho
wywano się w sposób, jaki znano od pokoleń. W owych czasach jednak określenia 
te zawierały w sobie element wartościujący. Wśród współczesnych terminów jest 
również wiele funkcjonujących w języku potocznym, które oceniają negatywnie 
imigrantów latynoskich. Należą do nich np. mojado i alambrista oznaczające osoby 
nielegalnie przekraczające granicę. Mojado z hiszpańskiego „mokry” {wetback to 
angielski odpowiednik mojado) w odniesieniu do imigrantów próbujących przedo
stać się nielegalnie do USA przez Rio Grande. Drugi zwrot zaczerpnięty również 
z języka hiszpańskiego {alambre = ogrodzenie) nawiązuje do osób, które przechodzą 
przez mur i inne zasieki umiejscowione na granicy amerykańsko-meksykańskiej265.

http://www.sscnet.ucla.edu/csrc/library/azt-17-01/aztl7-l-103.html
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Również cholo i surumato to negatywne sformułowania na określenie imigrantów 
meksykańskich, popularne odpowiednio w Kalifornii i Nowym Meksyku266.

266 G. D. B i 11 s, N. A. V i g i 1, The Spanish language of New Mexico and Southern Colorado: 
a Linguistic Atlas, Albuquerque 2008, s. 13.

267 M. B r o d i e, A. S t e f f e n s o n, J. Valdez, R. Levin, R. S u r o, 2002 National Sur
vey of Latinos, Pew Hispanic Center/ Kaiser Family Foundation, 2002, December, s. 24, http:// 
pewhispanic.org/files/reports/15.pdf [30 VIII 2010].

268 Ibidem.
269 Ibidem.

Współcześni Latynosi wykazują większe przywiązanie do kraju, z którego po
chodzą, niż do panetnicznej wspólnoty Hispanics czy Latinos. Wyrazem tych ten
dencji jest fakt, że chętniej identyfikują siebie jako Meksykanów czy Kubańczyków, 
dając wyraz przywiązania do kraju swego urodzenia bądź kraju pochodzenia rodzi
ców. Do takich zachowań przyznaje się 88% Latynosów267. Jednocześnie skłonność 
ta charakteryzuje w znacznie większym procencie osoby urodzone poza Stanami 
Zjednoczonymi niż na terenie USA - odpowiednio 95% i 74%. Również w zależno
ści od przynależności pokoleniowej identyfikowanie siebie w odniesieniu do kraju 
pochodzenia jest częstsze w przypadku drugiego pokolenia (82%) niż trzeciego i na
stępnych (66%). Nie bez wpływu na samoidentyfikację pozostaje znajomość języka 
angielskiego. Osoby ze słabą znajomością języka angielskiego w 96% identyfikują 
siebie ze względu na kraj pochodzenia. Wśród społeczności dwujęzycznych i z do
minującym językiem angielskim odsetek ten jest mniejszy i wynosi odpowiednio 
86% i 74%268.

Warto zauważyć, że 19% Latynosów nie identyfikuje się ani z terminem Hispa
nic ani Latino. Niemal trzy czwarte z nich ma już amerykańskie obywatelstwo, a po
łowa urodziła się na terytorium USA. Stosunkowo mało chętnie Latynosi definiują 
siebie jako Amerykanów (zjawisko takie nie znajduje potwierdzenia wśród popula
cji urodzonych w USA, gdzie 90% z nich wykazuje skłonność do identyfikowania 
siebie jako Amerykanów), chociaż tendencja ta maleje wraz ze wzrostem wieku, 
w jakim Latynosi przybyli do USA.

Najbardziej przywiązani do kraju swego pochodzenia wydają się Kubańczy
cy, gdyż 63% z nich określa siebie najczęściej według narodowości, 11% bardziej 
skłonna jest użyć terminu Hispanic lub Latino, a 23% uważa się przede wszystkim 
za Amerykanów. 58% obywateli Portoryko przedstawia siebie jako Portorykańczy- 
ków, 16% częściej identyfikuje siebie jako Hispanic lub Latino. Najwięcej Porto- 
rykańczyków (25%), w porównaniu do Kubańczyków i Meksykanów, twierdzi, że 
czuje się Amerykanami. W świetle tych statystyk Meksykanie wydają się najmniej 
przywiązani do kraju swego pochodzenia. Tylko 55% identyfikuje siebie w ten spo
sób, 25% uważa się za Hispanic lub Latino, a 18% za Amerykanów269.
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3.2.1. Portorykańczycy270

270 Portorykańczycy powszechnie postrzegani są jako imigranci. Od 1917 r. są jednak oby
watelami Stanów Zjednoczonych, co w technicznym ujęciu oznacza, że są migrantami wewnętrz
nymi. Obywatelstwo ma jednak ograniczony charakter. Portorykańczycy nie mogą głosować 
w wyborach prezydenckich ani wybierać swoich senatorów i kongresmanów. Wprawdzie mają 
swojego przedstawiciela w Kongresie amerykańskim, ale bez prawa głosu; E. Flores-Ponsa, 
Citizens Who Can‘t Vote For President, „The New York Times” 2000, 8 XII, http://www.puertori- 
co-herald.org/issues/vol4n50/CitzCantVote-en.html [30 VIII 2010].

271 M. Pérez y Gonzá 1 ez, op. cit., s. 34.
272 L. Martinez-Fernandez, Puerto Rico in the Whirlwind of 1898: Conflict, Conti

nuity and Change, Organization of American Historians, „Magazine of History” Vol. 12, 1998 
(Spring), nr 3.

273 B. Lisocka-Jaegermann, Społeczeństwa karaibskie a migracje, s. 162.

W historii napływu mieszkańców Portoiyko do Stanów Zjednoczonych można wy
różnić trzy etapy: migrację pionierską (do 1945 r.), Wielką Migrację (1946-1964) 
i migrację współczesną (po 1965 r.)271. W okresie dominacji hiszpańskiej emigrowali 
najczęściej ci, którzy nie godzili się z zależnością i dążyli do oswobodzenia wyspy. 
Również ogromny huragan, który nawiedził Portoryko w 1899 r. i niemal całkowicie 
zniszczył wszelkie uprawy, przyczynił się do zwiększenia odpływu mieszkańców 
z wyspy. Widmo głodu zmusiło i tak ubogich wyspiarzy do emigracji272. Początkowo 
niewielu mieszkańców wyspy decydowało się wyjeżdżać na kontynent amerykański. 
Bieda i brak taniego środka transportu stanowiły poważną przeszkodę w migracji. 
Początek XX w. przyniósł jednak zmiany. Lata 1900-1920 to początek masowych 
migracji zarobkowych z krajów karaibskich do USA. W 1910 r. w Stanach Zjedno
czonych mieszkało 2 tys. Portorykańczyków. Dwadzieścia lat później było ich około 
42 tys273.

Tabela 10. Portorykańczycy w USA, 1900-2000

Rok Liczba Wzrost w % 
w stosunku 

do poprzedniego 
roku

Odsetek wszystkich 
mieszkańców USA 

pochodzących 
z Portoryko

1900 678 - 0,0
1910 1 513 223,2 0,1
1920 И 811 680,6 0,9
1930 52 774 346,8 3,3
1940 69 967 32,8 3,6

http://www.puertori-co-herald.org/issues/vol4n50/CitzCantVote-en.html
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Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Lisocka-Jaegennann, Społeczeństwa karaibskie a migra
cje..., s. 176.

1950 301 375 330,7 12,0
1960 892 513 196,1 27,5
1970 1 429 396 60,2 30,9
1980 2 013 945 41,0 38,7
1990 2 727 754 35,4 43,6
2000 3 406 178 24,8 47,2

Dane dla okresu 1910-1940 obejmująjedynie osoby urodzone w Portoryko, dane dla okresu 1950- 
-1970 obejmują także dzieci Portorykańczyków urodzone poza wyspą, dane z lat 1970-2000 obej
mują wszystkich obywateli pochodzących z Portoryko.

I wojna światowa i lata po niej następujące przyczyniły się do wzrostu migracji 
z Portoryko do Stanów Zjednoczonych. Nadanie mieszkańcom wyspy obywatelstwa 
amerykańskiego stanowiło dodatkowy czynnik ułatwiający swobodne przemiesz
czanie się. Decyzja ta umożliwiła również rekrutowanie Portorykańczyków do armii 
amerykańskiej. Wielu mieszkańców wyspy wykorzystało to jako szansę na osiedle
nie się w USA. Polityka ¡migracyjna władz amerykańskich w tym okresie również 
sprzyjała migracji portorykańskiej. W 1921 r. uchwalono Johnson Act, który ogra
niczył napływ ludności z krajów europejskich, co zwiększyło zapotrzebowanie na 
tanią siłę roboczą. Portorykańczycy przybywający wówczas do Stanów Zjednoczo
nych pochodzili głównie ze wsi i małych miasteczek, ale swoją szansę na lepsze ży
cie widzieli głównie w rozwijającym się przemyśle. Zwiększony napływ migrantów 
z Portoryko powstrzymał dopiero Wielki Kryzys lat 30., kiedy drastycznie zmalała 
liczba wolnych miejsc pracy.

W 1940 r. w USA przebywało mniej niż 70 tys. Portorykańczyków274. W tej 
pierwszej fazie migracji punktem docelowym przybywających z wyspy był głów
nie Nowy Jork. Prawie 90% przedstawicieli tej grupy etnicznej w Stanach Zjedno
czonych mieszkało w tym mieście275. Do dziś Nowy Jork pozostaje największym 
skupiskiem Portorykańczyków na obszarze USA276. Magnesem przyciągającym 
wyspiarzy do wielkiego miasta był prężnie rozwijający się przemysł, który gwa
rantował znalezienie zatrudnienia277. Oczywiście wielu przybywających znalazło 
również zatrudnienie jako sezonowi pracownicy kontraktowi, zwłaszcza w rolni
czych regionach stanów Kalifornia, Illinois czy Floryda. Znaczna liczba pierwszych 
Portorykańczyków osiadła w miejscach, do których przybyli. Inni podróżowali po 

274 R. D a n i e 1 s, op. cit., s. 320.
275 Ibidem.
276 W latach 1990-2000 Nowy Jork był jednak jedynym stanem, w którym odnotowano ma

lejący przyrost populacji portorykańskiej, natomiast Floryda, Pennsylwania i Teksas odnotowały 
w tym czasie najwyższe wskaźniki wzrostu.

277 Immigration... Puerto Rican / Cuban, The Library of Congress, http://lcweb2.loc.gov/ 
ammem/ndlpedu/features/immig/cuban4.html [30 VIII 2010].

http://lcweb2.loc.gov/
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Stanach w poszukiwaniu zatrudnienia, wielu również wróciło na wyspę. W tym cza
sie portorykańska migracja netto wynosiła około 2 tys. osób rocznie. Grupę tę two
rzyli wyspiarze pochodzący głównie z rejonów miejskich, mający pracę w miejscu 
zamieszkania, dość dobrze wykształceni, głównie pracownicy wykwalifikowani.

Następna faza migracji portorykańskiej do USA (1946-1964) była liczniejsza od 
poprzedniej. Zakończenie II wojny światowej stworzyło wiele okoliczności sprzy
jających podjęciu decyzji o wyjeździć do USA. Wielu wyspiarzy służyło w ame
rykańskiej armii. Ich szkolenia odbywały się na terytorium USA, co pozwoliło im 
się zorientować w możliwościach, jakie oferowały Stany Zjednoczone. Informacje 
takie przekazywali także na wyspę już przebywający w USA Portorykańczycy. Nie 
bez znaczenia był fakt, że zdecydowanie potaniały bilety lotnicze z San Juan do 
Nowego Jorku. Cena takiego połączenia równa była mniej więcej tygodniowym za
robkom278. Dodatkowo zapotrzebowanie na siłę roboczą okazało się tak wielkie, że 
w 1953 r. burmistrz Nowego Jorku, Robert Wagner, publicznie zaprosił wszystkich 
chętnych do pracy mieszkańców Portoryko. Doprowadziło to do największego, jak 
dotychczas, napływu Portorykańczyków do USA. W szczytowym momencie roczna 
migracja netto wynosiła 74 tys.279

278 Ethnicity in Contemporary America..., s. 184.
279 M. Perez y G o n z a 1 e z, op. cit., s. 36.
280 B. Lisocka -J aegermann, Społeczeństwa karaibskie a migracje..., s. 164.
281 L. P i e r c e Flores, The History of Puerto Rico, Santa Barbara 2010, s. 105.
282 Według danych organiacji Puerto Rican Legal Defence and Education Fund, w latach 90. 

na wyspę powróciło 38% nowojorskiej populacji Portorykańczyków. Za: J. Duany, The Puerto 
Rican Nation on the Move, Chapel Hill 2002; C. E. Rodríguez, Puerto Ricans: Immigrants 
and Migrants. A Historical Perspective, A National Education Program, www.americansall.com/ 
PDFs/02-americans-all/9.9.pdf [30 Vlll 2010].

Lata 50. stanowiły okres masowego napływu Portorykańczyków do USA sty
mulowanego dobrą koniunkturą na rynku amerykańskim. W okresie 1950-1970 do 
Stanów Zjednoczonych przybyło ponad 600 tys. osób280. Następna dekada przynio
sła już jednak spadek migracji wyspiarzy na kontynent. Zakończyło się duże za
potrzebowanie na pracowników, a coraz mocniej odczuwano dyskryminację na tle 
rasowym. Za sprawą realizowanej na Portoryko „operacji Bootstrap” (1947 r.), czyli 
programu intensywnej industrializacji wyspy, zwiększyła się liczba miejsc pracy na 
rynku lokalnym281. Wszystkie te czynniki, jak i recesja w latach 70. w USA, przy
czyniły się do znacznego powrotu migrantów na wyspę, a następnie - do powstania 
współczesnej „migracji wahadłowej” {revolving door migration). Istotą tego typu 
migracji jest wahadłowe przemieszczanie się między wyspą a Stanami Zjednoczo
nymi, uzależnione od tego, w którym miejscu w danym czasie istnieją korzystniejsze 
warunki życiowe282. Przybywający z powrotem na wyspę migranci w większości 
znajdowali zatrudnienie w rozwijającej się branży przemysłowej. Transformacja go
spodarcza Portoryko i intensywna industrializacja zepchnęły na drugi plan rolnictwo 
stanowiące dotychczas dominującą gałąź gospodarki wyspy. Dla wielu rolników na
stał więc czas migracji i poszukiwania zatrudnienia na terenie USA.

http://www.americansall.com/
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Do 1973 r. 40% populacji wyspy mieszkało w Stanach Zjednoczonych (w 2000 r. 
na terytorium USA mieszkało niemal tyle samo Portorykańczyków, ile na wyspie 
- odpowiednio 3,4 min i 3,6 min)2*3. Portorykańczycy byli pierwszą hiszpańskoję- 
zyczną grupą etniczną, która pojawiła się w północno-wschodnim rejonie USA. Ży
wiołowy napływ wyspiarzy do USA w tym okresie stymulowany był m.in. przelud
nieniem w Portoryko. Na wyspie na jedną milę kwadratową przypadało 618 osób, 
podczas gdy w USA wskaźnik ten wynosił 47 osób. Także możliwość zatrudnienia 
przy pracach kontraktowych stanowiła jeden z powodów migracji283 284. W latach 1950- 
-1977 Portorykańczycy pracowali w 22 stanach, a w szczytowym okresie rocznie 
przybywało 22 tys. pracowników kontraktowych. Przybysze tej fazy imigracji por- 
torykańskiej byli młodsi niż ci z poprzedniej. Wywodzili się z rejonów wiejskich, 
byli niewykwalifikowani i słabo wykształceni, choć wciąż lepiej niż większość po
zostałych na wyspie. Znacznie wzrosła również liczba ciemnoskórych Portorykań
czyków przybywających do USA.

283 Hispanic or Latino by Type, 2000; Profile of General Demographic Characteristics: 2000, 
U.S. Census Bureau, http://factfindcr.ccnsus.gov/servlet/QTTable?_bm=y&-geo_id=01000US&- 
qr_name=DEC_2000_SFl_U_QTP9&-ds_name=DEC_2000_SFl_U&-_lang=en&-_caller= 
geose-lect&-state=qt&-format= [5 IX 2010].

284 C. E. R o d r i g u e z, op. cit., s. 3.
285 Largest Stateside Concentrations of Puerto Rican Population 2000, Puerto Rico Legal 

Defense and Educational Fund, www.prldef.org/lib/Puerto_Ricans_Stateside_2000.pps [24 V 
2004].

286 S. P u e n t e, G. C a r d c n a s, Bordering the Mainstream. A Needs Assessment of Latinos 
in Berwyn and Cicero, Illinois, Institute for Latino Studies, University of Notre Dame, 2002; 
Ethnic Chicago: a multicultural portrait, ed. M. G. H o 11 i, P. d ’ A 1 r o y Jones, Grand Rapids 
1994, s. 352.

Choć Nowy Jork tradycyjnie uważa się za największe skupisko Portorykańczy
ków, to jednak rejon ten zamieszkuje tylko 23% całej ich populacji w kontynental
nych Stanach Zjednoczonych. Innymi stanami, gdzie mieszkają Portorykańczycy, są 
Floryda i New Jersey. W pierwszej dziesiątce znalazły się również Illinois, Kalifor
nia i Teksas285. Drugim co do wielkości populacji portorykańskiej miastem w USA 
jest Chicago. Znaczący napływ wyspiarzy do „wietrznego miasta” nastąpił przede 
wszystkim w latach 50. i 60. XX w. Następna dekada przyniosła wzrost i rozwój 
barrios - dzielnic zamieszkiwanych przez Portorykańczyków. Charakterystyczną 
cechą rozwoju dzielnic portorykańskich była ich koncentracja w określonych re
jonach miast. Wpłynęło na to wiele czynników, wśród których dwa odegrały naj
większą rolę. Jednym z nich była doświadczana przez wyspiarzy dyskryminacja, 
u której podłoża znajdowały się nie tylko motywy antyimigracyjne, ale także rasowe 
(Portorykańczyków ze względu na ciemny kolor skóry często traktowano podobnie 
jak Afroamerykanów). Drugim był fakt, że starali się osiedlać jak najbliżej miejsc 
pracy, co ograniczało obszar ich zamieszkania do centrów miast. Większość miesz
kających w Chicago Portorykańczyków zasiedliła północno-zachodnią część miasta, 
w rejonie Westtown i Humboldt Park286.

http://factfindcr.ccnsus.gov/servlet/QTTable?_bm=y&-geo_id=01000US&-qr_name=DEC_2000_SFl_U_QTP9&-ds_name=DEC_2000_SFl_U&-_lang=en&-_caller=
http://www.prldef.org/lib/Puerto_Ricans_Stateside_2000.pps
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Przybywając do USA, Portorykańczycy najczęściej osiedlali się w sąsiedztwie 
murzyńskich mieszkańców. Rejony te wydawały się nowo przybywającym atrak
cyjne m.in. ze względu na sąsiedzką przychylność. Wkrótce jednak wzajemne re
lacje między Afroamerykanami i Portorykańczykami zaczęły ewoluować w stronę 
zamykania się w obrębie własnej etnicznej społeczności. Ze względu na kolor skóry 
Portorykańczycy zostali uwięzieni w swoistej pułapce. Dla czarnoskórych miesz
kańców Stanów Zjednoczonych stanowili społeczność „białą”, podczas gdy przez 
białych postrzegani byli jako ciemnoskórzy. Oddalanie się społeczności czarnoskó
rej i portorykańskiej od siebie pogłębiała również kwestia znajomości języka angiel
skiego, która u nowo przybywających była znikoma lub żadna. W zasadniczy sposób 
utrudniało to wzajemną komunikację. Dodatkowo relacje międzysąsiedzkie pogar
szało przekonanie, że wyspiarze odbierają Afroamerykanom miejsca pracy i zwięk
szają konkurencyjność na rynku mieszkaniowym. Początkowa atmosfera otwarto
ści i życzliwości z biegiem czasu zastąpiona została zwiększającym się dystansem 
i zamknięciem we własnych środowiskach.

W relacjach z białymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych też nie było najle
piej. Uznawani za „niebiałych” Portorykańczycy, mający dodatkowo obywatelstwo 
amerykańskie, traktowani byli niemal jak uzurpatorzy roszczący sobie pretensje do 
tego, co prawnie należało się Amerykanom. Konflikty na tym tle wywoływały na
pięcia społeczne, których największe nasilenie nastąpiło na przełomie lat 60. i 70. 
XX w. Dochodziło do sytuacji, w których uprzedzenia, dyskryminacja i przemoc 
brały górę nad zdrowym rozsądkiem. W Bushwick (nieopodal Brooklynu) w stanie 
Nowy Jork dzieci portorykańskie musiały być odprowadzane do szkoły przez rodzi
ców w obawie przed skrzywdzeniem ich przez białą społeczność, protestującą z kija
mi baseballowymi w dłoniach przeciw obecności wyspiarzy287. Na wzajemne relacje 
między wyspiarzami a białymi obywatelami USA bez wątpienia duży wpływ miały 
relacje Portoryko ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Początkowo przejęcie wysp 
przez Amerykanów potraktowano jako zwiastun samodzielności i wyzwolenia spod 
obcej kurateli. W rzeczywistości okazało się, że założenia te były mylne, co więcej 
wyspiarze utracili sporo ze swego statusu. Pod panowaniem hiszpańskim, na krótko 
przed przejęciem kontroli nad Portoryko przez USA, udało się władzom wyspy wy
walczyć prawo do uchwalenia własnej konstytucji, powołania ciała legislacyjnego 
oraz posiadania własnej reprezentacji w hiszpańskim parlamencie. Pod amerykań
skim panowaniem wyspa utraciła swoją samodzielność. We wszystkich dziedzinach 
ostatnie zdanie należało do USA. Amerykańska obecność oraz realizowana polityka 
sprawiły, że mieszkańcy Portoryko stali się nieufni wobec potężnego „opiekuna”. 
Przedsmak znacznego stopnia samodzielności, jakiej zakosztowali Portorykańczycy 
w relacjach z Hiszpanią, i zmiany, jakie nastąpiły później, wpłynęły na aktywność 
uczestników sceny politycznej na wyspie. Determinacja mieszkańców Portoryko 

287 M. Pérez y González, op. cit., s. 119. Do podobnych sytuacji dochodziło również 
w stosunku do meksykańskich uczniów w Illinois, gdzie w wielu szkołach każdego rozpoczynające
go się roku szkolnego, proszono rodziców dzieci latynoskich o przedstawienie dokumentów potwier
dzających legalność ich pobytu na terytorium USA; za: S. P u e n t e, G. C a r d e n a s, op. cit., s. 3.
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w dążeniu do opracowania najodpowiedniejszej formy rządów wydawała się ich siłą, 
ale stała się słabością. Mieszkańcy nie potrafili osiągnąć porozumienia dotyczącego 
statusu wyspy, dzieląc się na zwolenników różnych opcji i tym samym osłabiając 
siłę swoich argumentów. Wydaj e się, że interesy poszczególnych grup przeważyły 
nad całościowym potraktowaniem sprawy. Doprowadziło to do sytuacji, w której 
obecny dwuznaczny status Portoryko, określany jako wspólnota (commorrwealth), 
przez wielu uważany jest po prostu za zawoalowany kolonializm. Pomimo formal
nej samodzielności i równorzędnego traktowania Portoryko wyspa nadal uzależnio
na jest całkowicie od USA. Ostateczne rozstrzygnięcia w istotnych sprawach i tak 
muszą uzyskać aprobatę USA, a mieszkańcy Portoryko, pomimo że posiadają ame
rykańskie obywatelstwo, nie mają np. prawa udziału w wyborach prezydenckich.

3.2.2. Meksykanie

W kontekście migracji do Stanów Zjednoczonych Meksykanie mają wyjątkowe 
znaczenie. Jest to jedyna grupa etniczna, która stanowiła istotny element strumie
nia zarówno „starej”, jak i „nowej” fali migracyjnej. Z Meksyku do USA imigranci 
przybywali w czterech następujących po sobie falach. Pierwsza trwała do lat 40. 
XX w. Druga i trzecia wyznaczone zostały trwaniem programu bracero oraz okre
sem znacznego napływu nielegalnych imigrantów, tzw. wetbacks. Ostatnia, czwarta 
faza imigracji meksykańskiej rozpoczęła się w latach 70.288

288 M. C. Wa t e r s, R. U e d a, H. B. Marrow, op. cil., s. 506-513.
289 V. García, L. Gonzalez Martinez, Guanajuatense and Other Mexican Immi

grants in the United States: New Communities in Non-Melropolitan and Agricultural Regions, 
Working Paper, Julian Samora Research Institute, 1999 (December), nr 47, s. 2, http://www.jsri. 
msu.edu/RandS/research/wps/wp47 .pdf [ 1 IX 2010].

Pierwsi Meksykanie pojawili się w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie 
XIX w. wraz z przekazaniem USA ziem dzisiejszego Teksasu, a następnie innych 
terytoriów. O tej początkowej obecności meksykańskiej w Stanach Zjednoczonych 
trudno powiedzieć, że była wynikiem procesu migracyjnego. Na skutek przekształ
ceń w przebiegu granicy pomiędzy USA a Meksykiem ludność zamieszkująca te 
obszary zmieniła przynależność państwową. Początki migracji meksykańskiej do 
USA sięgają lat 80. XIX w. Wybudowanie kolei łączącej Meksyk z południowo- 
-zachodnimi stanami znacznie ułatwiło komunikację. Rozwój kolei w Stanach Zjed
noczonych i zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą dodatkowo stymulowało napływ 
meksykańskiej ludności289. W drugiej połowie XIX w. wstrzymano napływ Chiń
czyków, a Meksykanie wypełnili powstałą lukę na rynku pracy. Wtedy jeszcze wielu 
imigrantów wracało do domów rodzinnych w sytuacji, gdy kończyła się dla nich 
praca w USA. Znaczący przyrost imigracji meksykańskiej rejestruje się dopiero od 
początku XX w. Zapotrzebowanie na niewykwalifikowaną siłę roboczą z Meksy
ku wpłynęło na charakterystykę tej grupy imigrantów. Większość stanowili ludzie 

http://www.jsri
msu.edu/RandS/research/wps/wp47
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z niższych szczebli drabiny społecznej, głównie z terenów rolniczych, słabo wy
kształceni290 291. Wraz z napływem kolejnych fal migracyjnych powstał problem bez
prawnego przekraczania granicy meksykańsko-amerykańskiej. W 1904 r. Generalny 
Komisarz Imigracji (Commisioner General of Immigration) utworzył konne patrole, 
będące poprzednikiem powstałego 20 lat później U.S. Border Patrol29/. Obie te in
stytucje ze względu na niewielką liczbę funkcjonariuszy nie okazały się jednak zbyt 
efektywne w zwalczaniu nielegalnego przekraczania granicy.

290 J. A. Bustamante, G. Jasso, E. J. Taylor, P. Trigueros Legarretaz, 
Characteristics of Migrants: Mexicans in the United States, Migration between Mexico and the 
United States - binational study, Vol. 1, s. 115, http://www.utexas.edu/lbj/uscir/binpapers/vl-2 
bustamante.pdf [1 IX 2010].

291 R. D a n i e 1 s, op. cit., s. 310.
292 E. Rodriguez-Scott, Patterns of Mexican Migration to the United States, Center for 

International Studies, 2002 (March), http://wwwl.appstate.edu/~stefanov/proceedings/rodriguez. 
htm[l 1X2010].

W początkowych latach XX w. miejscami docelowymi imigrantów meksykań
skich, bez względu na legalność ich pobytu w USA, były przede wszystkim Teksas, 
Arizona i Kalifornia, a w późniejszych latach m.in. również Illinois. W tym czasie 
imigracja meksykańska stawała się coraz bardziej problematycznym zagadnieniem 
w USA. Regulacje zawarte w ustawie imigracyjnej z 1917 r., a zwłaszcza test piś
miennictwa (Jiteracy test), dla większości imigrantów meksykańskich stanowiły ba
rierę nie do przebycia, napędzając w ten sposób spiralę nielegalnej imigracji. Podobny 
efekt wystąpił po wprowadzeniu nowych ustaw ¡migracyjnych w 1921 r. i 1924 r. 
Zwiększono opłaty wnoszone w procesie legalnej imigracji, co wielu skłoniło do 
poszukiwania tańszych rozwiązań przedostania się do USA. Napływ meksykańskich 
obywateli do USA dodatkowo stymulował fakt łatwego znalezienia zatrudnienia. 
Zapotrzebowanie na chętnych do pracy w rolnictwie, a w szczególności przy budo
wie kolei, wzrosło po wprowadzeniu w 1917 r. blokady dla imigracji azjatyckiej.

Imigranci (również meksykańscy) stanowili jedną z pierwszych z grup społecz
nych, które najwcześniej odczuły skutki rodzącego się kryzysu w 1929 r., m.in. ze 
względu na brak kwalifikacji pozwalających utrzymać pracę. Stali się również „koz
łem ofiarnym” dla społeczeństwa amerykańskiego, które winą za załamanie gospo
darcze obarczało imigrantów292. W czasie, kiedy o pracę było ciężko, imigrantów 
uważano za intruzów zabierających miejsca pracy Amerykanom. Po przezwycięże
niu Wielkiego Kryzysu zmieniło się też nastawienie społeczeństwa amerykańskie
go wobec imigrantów. Rozwijający się przemysł stworzył atrakcyjniejsze warunki 
pracy i spowodował znaczny odpływ siły roboczej z rolnictwa. Doprowadziło to do 
wzrostu zapotrzebowania na pracowników rolnych i otworzyło nowe możliwości dla 
imigrantów. Rozwiązaniem dla problemu braku siły roboczej w rolnictwie okazał się 
ogłoszony w 1942 r. program bracero, o którym szerzej w dalszej części książki. 
W szczytowym momencie trwania programu w 1959r. doUSAprzybyło450 tys. bra
ceros. Rozmach realizowanego przedsięwzięcia udokumentowały dane statystyczne 
ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 1960 r. Zgodnie z nimi uczestnicy 

http://www.utexas.edu/lbj/uscir/binpapers/vl-2
http://wwwl.appstate.edu/%7Estefanov/proceedings/rodriguez
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programu stanowili jedną czwartą wszystkich sezonowych pracowników rolnych 
w Stanach Zjednoczonych. Meksykańscy pracownicy kontraktowi otrzymywali cza
sową zgodę na podjęcie legalnej pracy w USA, mieli zagwarantowane odpowiednie 
płace oraz warunki życia293. Jednym z negatywnych skutków przedsięwzięcia był 
wzrost nielegalnej imigracji294. Częste stały się również praktyki wykorzystywania 
podpisujących kontrakty Meksykanów. Umowy sporządzone były tylko w języku 
angielskim i większość podpisujących nie była nawet świadoma warunków, na jakie 
się godziła, składając swój podpis pod dokumentem. Wobec braceros stopniowo 
jednak narastała niechęć. Oskarżano ich o łamanie praw pracowniczych, szerzenie 
chorób i analfabetyzmu. Ostatecznie program zakończono w 1964 r.295 296

2,3 R. Daniels, op. cit., s. 310.
294 M. C. Wa t e r s, R. U e d a, H. B. M a r r o w, op. cii., s. 508.
295 E. R o d r i g u e z - S c o 11, op. cii.
296 Por. rozdz. 5.1. Wybrane problemy imigracji latynoskiej na szczeblu federalnym.
297 W. A. C o r n e 1 i u s, California Immigrants Today, UC Los Angeles: Institute for Social 

Science Research, s.ll, http://escholarship.org/uc/item/6sg9z2vt [1 IX 2010].
29K D. W. M e y e r s, Un nuevo contexto para la relación migratoria de México y Estados Uni

dos, „Foreign Affairs en Español” 2002, Primavera; P. G r e s t e, Analysis: Mexican Exodus, 2001, 
15 II, BBC News; P. Andreas, La Redefinición de las Fronteras Estadounidenses, „Foreign 
Affairs en Español” 2002, Primavera.

299 Bush, Fox Begin U.S.-Mexican Summit, 2001, 16 11, CNN.

Zakończenie programu braceroWj przyniosło zmianę charakterystyki populacji 
meksykańskiej przybywającej do Stanów Zjednoczonych. Liczniej zaczęli napływać 
wykwalifikowani imigranci z regionów miejskich. Koniec porozumienia dotyczące
go napływu pracowników od południowego sąsiada nie wpłynął jednak na wybór 
miejsca docelowego wędrówki imigrantów meksykańskich. Kalifornia zdecydowa
nie wyprzedzała inne stany. Dane zgromadzone przez Citizenship and Immigration 
Service wskazują, że począwszy od lat 70., stan ten wchłonął około połowę całko
witej liczby Meksykanów297.

Polityka rządu meksykańskiego w kwestii migracji, od czasu zakończenia pro
gramu bracero aż do połowy lat 80., niemal nie istniała. Władze meksykańskie prob
lem migracji swoich obywateli do USA uznały za wewnętrzną sprawę północnego 
sąsiada. Dopiero lata 90. przyniosły zmiany. Prezydenci USA i Meksyku nawiązali 
współpracę, której celem miało być zaradzenie problemowi nielegalnej imigracji298. 
Vincente Fox, były gubernator meksykańskiego stanu Guanajuato, mającego naj
wyższy odsetek imigracji do USA, apelował o otwarcie granicy i amnestię dla ponad 
trzech milionów Meksykanów przebywających nielegalnie w Stanach Zjednoczo
nych. Sceptyczny wobec tej propozycji George W. Bush zaproponował w zamian 
opracowanie nowego programu dla meksykańskich pracowników. Program taki miał 
być formą pomocy rozwojowej. Pracownicy meksykańscy uzyskiwaliby roczne po
zwolenie na pracę, a po zakończeniu programu wracaliby do kraju bogatsi o nowe 
umiejętności i oszczędności, by tam rozwijać się dalej299. Rozmowy przerwały wy
darzenia z 11 września 2001 r. Ponownie podjęte zostały trzy lata później, lecz jak 
dotąd nie zaowocowały żadnymi zmianami.

http://escholarship.org/uc/item/6sg9z2vt
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Imigranci zawsze przejawiali tendencje do tworzenia etnicznych enklaw, które 
w równym stopniu umacniane były przez ich własne lęki i zachowanie otoczenia. 
W Kalifornii obecność Meksykanów odczuwano w większym stopniu na południu 
stanu. W skali kraju ta grupa etniczna (ale również latynoska w ogóle) najliczniej 
zasiedliła East Los Angeles. Początkowo było to miejsce docelowe imigrantów róż
nych narodowości, lecz od II wojny światowej zdominowane zostało przez Mek
sykanów. Pod koniec lat 50. społeczność ta wprowadziła swojego przedstawiciela, 
Edwarda Roybala, do rady miejskiej, a następnie do Kongresu. Dodatkowo działal
ność Cesara Chaveza i ruchu Chicano stanowiły dowód przemian, jakim podlegało 
meksykańskie barrio.

Teksas to następny obok Kalifornii stan, gdzie obecność meksykańska była bar
dzo wyraźna. W 1956 r. Tejanos po raz pierwszy wprowadzili swojego przedstawi
ciela, Henry’ego B. Gonzaleza, do stanowej legislatury, a ruch Chicano doprowa
dził do narodzin latynoskiej partii La Raza Unida Party (1969 r.)300. Podobieństwa 
między Kalifornią i Teksasem zakończyły się właściwie na zdarzeniach historycz
nych. Współcześni Meksykanie kalifornijscy i teksańscy różnią się prezentowanym 
światopoglądem301. Rozbieżności w największym stopniu są dostrzegalne w popu
lacji urodzonych już na terytorium USA. Najmniej zróżnicowane są najświeższe 
fale migracyjne. Jedną z pierwszych istotnych różnic jest kwestia samoidentyfika- 
cji. Teksańscy Meksykanie reprezentują również znacznie bardziej konserwatywne 
poglądy w odniesieniu do podstawowych zagadnień społecznych niż kalifornijscy. 
Połowa Meksykanów w Kalifornii czuje się dyskryminowana, 51% w szkołach, 
56% w pracy, podczas gdy w Teksasie tylko około co trzeci - 31% w szkołach, 
38% w pracy302.

300 C. M u n o z j r., Youth, Identity and Power. The Chicano Movement, London-New York 
1989, s. 99.

301 R. D a n i e 1 s, op. cit., s. 313.
302 M. B rod i e, A. S t e ffen son, J. Va 1 dez, R. Le v i n, R. S uro, op. cit., s. 51.

Tabela 11. Różnice poglądów między Meksykanami zamieszkującymi Teksas 
i Kalifornię

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Brodie, A. Steffenson, J. Valdez, R. Levin, R. Suro, 
op. cit.

Stan Aborcja Homoseksualizm Dzieci 
poza związkami 

małżeńskimi

Rozwody

akcepta
cja

brak 
akceptacji

akcepta
cja

brak 
akceptacji

akcepta
cja

brak 
akceptacji

akcepta
cja

brak 
akceptacji

Teksas 20% 79% 24% 74% 53% 45% 60% 38%
Kalifor
nia

30% 61% 36% 61% 69% 26% 67% 28%
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Meksykanie stanowiątakże znaczny procent ludności latynoskiej zamieszkującej 
Chicago. Choć zaczęli przybywać tutaj dopiero po 1910 r.303, to szybko zwiększała 
się ich liczebność304 305. Obecnie społeczność meksykańska stanowi 75% populacji laty
noskiej mieszkającej w Chicago. Największa grupa meksykańska mieszka w połud
niowo-zachodniej części miasta znanej jako Little Village (La Villitayf Podobnie 
jak w przypadku Kalifornii i Teksasu, Meksykanie bardziej zmobilizowali się do 
działania w latach 50. XX w. Powstało wówczas wiele organizacji aktywnie uczest
niczących w życiu politycznym stanu, zwłaszcza w powiecie Cook, w którym leży 
miasto. Swojego przedstawiciela do rady powiatu Cook, Irene Hernandez, wprowa
dzili po raz pierwszy w 1974 r. Pierwszy meksykański polityk reprezentował Illinois 
w Kongresie w 1992 r.306 W odróżnieniu od przywołanych wcześniej przykładów 
z Kalifornii i Teksasu, chicagowscy Meksykanie nie odczuwali dyskryminacji 
w tak dużym stopniu. Wraz z gwałtownym wzrostem liczby tej populacji w Chicago 
i całym stanie sytuacja zaczęła się jednak zmieniać307.

303 W czasie sprawowania władzy w Meksyku przez Porfiria Diaza, tj. do 1911 r., sytuacja 
ekonomiczna i polityczna niestabilność skłoniły wielu Meksykanów do podjęcia decyzji o emi
gracji. Skutkiem tego był napływ znacznej liczby Meksykanów do USA. Z szacunkowych danych 
dla okresu 1910-1920 wynika, że legalnie przybyło do USA niemal milion imigrantów meksykań
skich. Do tego należy jeszcze doliczyć rzesze nielegalnie przekraczających granicę. Za: J. Po
we 11, Encyclopedia of North American Immigration, Infobase Publishing 2005, s. 31.

3IM I. C u 11 e r, Chicago, metropolis of the mid-continent, Carbondale 2006, s. 175.
305 Ethnic Chicago..., s. 349.
306 L. A. N. Kerr, The Mexicans in Chicago, „Illinois History Teacher” 1999, Vol. 6, nr 2, 

s. 64, Illinois Periodicals Online, http://www.lib.niu.edu/1999/iht629962.html [1 IX 2010].
307 S. Puente, G. Cardenas, op. cit., s. 9; M. N o r k i e w i c z, R. P a r a 1, The Metro 

Chicago Immigration Fact Book, Institute for Metropolitan Affairs, Roosevelt University 2003, 
www.roosevelt.edu/ima/pdfs/immigration-factbook.pdf, s. 7.

308 R. Daniels, op. cit., s. 373; M. Castro, op. cit.; Immigration... Puerto Rican / Cu
ban...

309 M. C. W a t e r s, R. U e d a, H. B. M a r r o w, op. cit., s. 388.
310 Ibidem, s. 389.

3.2.3. Kubańczycy

Obecność Kubańczyków w USA datuje się już od początków XIX w. Wyspiarscy 
producenci cygar, aby uniknąć wysokich ceł, zaczęli przenosić się wraz ze swoimi 
zakładami na Florydę, głównie w rejon Key West i Tampy308. Nowe zbiorowości ku
bańskie powstały w Nowym Jorku i Filadelfii. Już pod koniec XIX w. nowojorscy Ku
bańczycy stali się najliczniejszą grupą latynoską w USA, na wschód od Missisipi309. 
Następne dekady, aż do lat 50. XX w., przyniosły stały, choć nie masowy, napływ 
mieszkańców wyspy do USA. Najmniejsze grupy migrowały w czasie Wielkiego 
Kryzysu i II wojny światowej, a ich liczebność spadła do poziomu, którego nigdy 
więcej nie osiągnięto310. Na tym etapie imigracja kubańska miała charakter głównie

http://www.lib.niu.edu/1999/iht629962.html
http://www.roosevelt.edu/ima/pdfs/immigration-factbook.pdf
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tymczasowy. Do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżano, by kontynuować naukę lub 
w celach biznesowych. W procesie migracji kubańskiej do Stanów Zjednoczonych 
wyróżniono kilka fal. Pierwsza przypadła na lata 1959-1962 (tzw. „złote uchodź
stwo”), druga na lata 1965-1970 (tzw. freedom flights)w, a trzecia na rok 1980 
(tzw. marielitos). Czwarta fala uchodźców określana jest mianem balseros albo raf- 
ters. Obydwa określenia, jedno zaczerpnięte z języka hiszpańskiego, drugie z angiel
skiego, oznaczają tratwę. Odnoszą się do nielegalnych imigrantów, którzy drogą mor
ską na tratwach lub w łodziach próbowali przedostać się do Stanów Zjednoczonych.

Tabela 12. Migracje z Kuby do USA, 1921-2004

Okres/rok fiskalny Liczba migrantów

1921-1930 15 901

1931-1940 9 571

1941-1950 26313

1951-1960 78 948

1961-1970 208 536

1971-1980 264 863

1981-1990 144 578

1991-2000 169 322

2001 26 073

2002 27 520

2003 872

2004 15 385

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Lisocka-Jaegermann, Społeczeństwa karaibskie a migra
cje..., s. 166.

Imigracja kubańska znacznie wzrosła w latach poprzedzających rewolucję. 
W szczególności począwszy od lat 30., kiedy wraz z każdym kolejnym dziesięciole
ciem liczba Kubańczyków wzrastała około trzykrotnie. W latach 1931-40 przybyło 
9571 mieszkańców wyspy, w latach 40. - 26 313, a w latach 50. - 78 948311 312.

311 B. Lisocka-Jaegerma n n, Kubańska emigracja polityczna, s. 169.
312 Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service 1999, U.S. Immigra

tion and Naturalization Service, Washington 2002, s. 21.

Po przejęciu władzy na Kubie przez F. Castro rozpoczął się wzmożony napływ 
mieszkańców wyspy do Stanów Zjednoczonych. Przed nowymi władzami uciekali 
przede wszystkim przedstawiciele ówczesnej kubańskiej elity. Pośród migrantów 
byli najzamożniejsi i wykształceni Kubańczycy, w tym wielu przedsiębiorców. 
W 1962 r. przybyło ich 78 tys., po czym na trzy lata zakazano Kubańczykom emi
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gracji do USA. Następną falę uchodźców kubańskich Stany Zjednoczone przyjęły 
w latach 1965-1973, kiedy zakaz emigracji został zawieszony. Otworzenie bezpo
średniego połączenia lotniczego między wyspą a Stanami (Varadero-Miami) ułat
wiło podróż. Z nadarzającej się okazji do opuszczenia Kuby skorzystało około 
340 tys. osób. Najczęściej byli to członkowie rodzin Kubańczyków już przeby
wających w USA. Po raz drugi F. Castro zezwolił na opuszczenie wyspy (przez 
port Marie 1) w 1980 r. Decyzja kubańskiego przywódcy poprzedzona została incy
dentem, który rozegrał się na terenie ambasady peruwiańskiej w Hawanie. Ponad
10 tys. osób schroniło się na terenie placówki, prosząc o azyl polityczny313. Mariel 
boatlift był to exodus mieszkańców wyspy usiłujących drogą morską przedostać się 
do USA. 22 kwietnia 1980 r. uchodźcy przybijający do wybrzeży Florydy usłyszeli 
ogłoszoną przez radio decyzję F. Castro o odwieszeniu zakazu emigracji na pół roku. 
Od tego czasu amerykańska Straż Graniczna zwiększyła liczbę patroli ze względu 
na stale zmierzające do brzegów USA łódki pełne uchodźców. Skala tego zjawiska 
zmusiła władze Stanów Zjednoczonych do wydania ostrzeżenia przypominające
go, że transport obcokrajowców jest nielegalny i osoby dopuszczające się takiego 
czynu zostaną ukarane. Pomimo tych zapewnień uchodźców przybywało w coraz 
większym tempie. Oszacowano, że w przeciągu tylko dwóch dni (22-24 kwietnia)
11 statków zdołało przedostać się na Kubę i z powrotem, wysadzając u wybrzeży 
Florydy (Key West lub Miami) ponad 700 Kubańczyków314. Do akcji włączyli się 
także Amerykanie kubańskiego pochodzenia, którzy własnymi łodziami dowozili 
oczekującym uchodźcom paliwo do statków, gdyż wiele z nich nie było przystoso
wanych do pokonywania takiej odległości. Ci, którzy nie mieli własnych statków, 
przybywali do Key West, usiłując je kupić lub przynajmniej wynająć, by sprowadzić 
swoich bliskich. W związku z natężeniem napływu uchodźców USA skierowały do 
pomocy Straży Wybrzeża również część amerykańskiej marynarki oraz powołały 
do służby około 900 rezerwistów. Przybycie 125 tys. Kubańczyków na Florydę (dane 
wskazują, że około 50-60% marielitos osiedliło się na Florydzie)315 zaowocowało 
siedmioprocentowym wzrostem siły roboczej w Miami. Co istotne, nie odnotowano 
równocześnie znaczącego wpływu na warunki zatrudnienia rodowitych Ameryka
nów316. Ta fala migracji kubańskiej do USA różniła się zasadniczo od wcześniej
szych. Pod względem rasowym około jedną trzecią stanowili Murzyni i Mulaci. Tak
że w kwestii poziomu wykształcenia i pozostałych cech charakteryzujących tę grupę 

313 M. В a n к o w i c z, Demokraci i dyktatorzy - przywódcy polityczni współczesnego świa
ta, Kraków 1993, s. 61.

314 B. L. S t a b i 1 e, R. L. S c li e i n a, U.S. Coast Guard Operations During the 1980 Cuban 
Exodus, U.S. Coast Guard, http://www.uscg.mil/history/articles/USCG_Mariel_History_1980.asp 
[5 IX 2010].

315 K. N. S к o u g, op. cit., s. 5; К. P. О ’ M e a r a, Last Cuban Refugees - Cuban Refugees 
From the Jimmy Carter Era, „Insight on the News” 1999, 1 III.

316 D. С a r d, The Impact of the Mariel Boatlift on the Miami Labor Market, Princeton Uni
versity, Working Paper No. 253, 1989, May, http://www.irs.princeton.edu/pubo/poys/253.pdf 
[5 1X2010].

http://www.uscg.mil/history/articles/USCG_Mariel_History_1980.asp
http://www.irs.princeton.edu/pubo/poys/253.pdf
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odbiegali od poprzedników, co stawiało ich w mniej korzystnym świetle. Okazało 
się również, że wiele wśród przybywających osób miało kryminalną przeszłość, inne 
chorowały psychicznie. Wszystkie te czynniki złożyły się na negatywny obraz ma
rielitos, jaki ukształtował się w społeczeństwie amerykańskim. Nowych uchodźców 
uznano za przestępców i próżniaków oczekujących wszechstronnej pomocy. Jeszcze 
więcej obaw niż biali obywatele, w związku ze zwiększoną liczebnie obecnością 
kubańską, żywili murzyńscy mieszkańcy Florydy. Dla nich uchodźcy stanowili po
tencjalne zagrożenie na rynku pracy. Ogromna część tej populacji zajmowała nisko 
opłacane i niewymagające kwalifikacji stanowiska, a zatem takie, o które mogliby 
się ubiegać uchodźcy. Oprócz różnic demograficznych, podstawowym czynnikiem 
odróżniającym marielitos był fakt, że władze amerykańskie odmówiły przyznania 
im statusu uchodźców określonego w Refugee Ad z 1980 r. W rezultacie nie kwa
lifikowali się oni do pomocy przewidzianej dla uchodźców317. Nadany im status, 
określony jako entrant, pozwalał na czasowe przebywanie na terytorium USA do 
chwili uzyskania stałego pobytu. Rozczarowanie marielitos pogłębiał jeszcze fakt, 
że nikt już nie podkreślał ich patriotyzmu i dążenia do demokracji, a zamiast tego 
postrzegano ich jako kłopotliwych, łamiących prawo i zajmujących miejsca war
tościowszym imigrantom. Nastroje niechęci wobec nowych uchodźców pogłębiły 
jeszcze zamieszki, jakie wybuchły latem 1980 r. w trzech obozach przejściowych, 
w których byli zgromadzeni318.

117 K. M i c h a ł e k, Mocarstwo..., s. 363.
318 B. Lisocka - Jaegermann, Imigranci kubańscy na Florydzie, [w:] Migracje i spo

łeczeństwo, s. 58.
Nierzadkie były również przypadki uprowadzania samolotów i statków, by dotrzeć na 

terytorium USA; L. Perez, Cuba and the UnitedStates. Ties ofSingular Intimacy, Athens 2003, 
s. 269.

Problem marielitos stał się tematem dyskusji między Kubą a USA jednak do
piero w 1984 r., kiedy na mocy zawartego porozumienia część uchodźców została 
odesłana na wyspę.

Sytuacja podobna do Mariet Boatlift pojawiła się w 1994 r., kiedy coraz wię
cej osób uciekało z Kuby, próbując się dostać na statkach na terytorium USA. 
35 tys. osób niezatrzymywanych przez F. Castro usiłowało na tratwach i wszyst
kim, co było w stanie utrzymać się na powierzchni wody, dopłynąć do wybrzeży 
Florydy319. Ze względu na wysoce niebezpieczne warunki podróży w tej grupie 
uchodźców przeważali młodzi mężczyźni. Władze Stanów Zjednoczonych zmieni
ły stosunek do nowo przybywających Kubańczyków. Zapowiedziano, że wszyscy 
zatrzymani uchodźcy będą odtąd osadzani w Guantanamo, amerykańskiej bazie na 
Kubie. 19 sierpnia 1994 r. amerykańska Straż Przybrzeżna rozpoczęła akcję o na
zwie Cuban Mass Migration Emergency Plan. Jej celem było powstrzymanie nie
kontrolowanego napływu Kubańczyków, zgodnie z ogłoszonym przez prezydenta 
B. Clintona zakazem wpuszczania na terytorium USA nielegalnie przybywających 
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mieszkańców wyspy320. Pierwsze porozumienie Kuba i Stany Zjednoczone zawarły 
w 1994 r. Władze wyspy zobowiązywały się do zapobiegania ucieczkom, a USA do 
wydawania 20 tys. wiz rocznie321. Na mocy umowy zawartej między przywódcami 
obu państw w 1995 r. rozpoczęła się realizacja strategii określanej potocznie jako 
polityka „mokrych stóp” (Wetfeet, dryfeetpolicy). Zgodnie z nowymi założeniami, 
uchodźców zatrzymanych na morzu natychmiast zawracano na Kubę, a tym, którym 
udało się osiągnąć suchy ląd, zezwolono ubiegać się o azyl polityczny w USA322.

320 K. M ichałek, Mocarstwo..., s. 509.
321 R. E. W a s e m, Cuban Migration to the United States: Policy and Trends, „Congressional 

Research Service” 2009, 2 VI, http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40566.pdff5 IX 2010].
322 K. R. J o h n s o n, Immigration Law and the Racialization of Latina/Latino, http://aca- 

demic.udayton.edu/race/02rights/immigr02.htm [5 IX 2010].
323 B. Goldenberg, The Cuban Revolution and Latin America, Miami 1998, s. 205; 

L. Perez, op. cit., s. 253; M. Gonzälez-Pando, Devolopment Stages of the „ Cuban Exile 
Country”, Cuba in Transition, Vol. 7, Association for the Study of the Cuban Economy (ASCE), 
1997, 7-9 VIII, http://wwwl.lanic.utexas.edu/la/cb/cuba/asce/cuba7/gzlezpan.pdf, s. 51.

32,1 Immigration... Puerto Rican / Cuban.
325 M. F. T r a v i c s o - D i a z, op. cit., s. 67.

Kubańczycy, przez swój status uchodźców, postrzegani byli wśród innych grup 
latynoskich jako uprzywilejowani. Jako jedyni mieli prawo do ubiegania się o ame
rykańskie obywatelstwo już po roku pobytu w Stanach Zjednoczonych. Niemniej 
sytuacja uchodźców kubańskich w USA zmieniała się i różnicowała w zależności 
od czasu ich przybycia do Stanów. We względnie najlepszej sytuacji znaleźli się 
Kubańczycy z pierwszej fali ¡migracyjnej. Tę grupę stanowili w większości ludzie 
wykształceni323 i przedsiębiorczy, którym władze amerykańskie ułatwiły adaptowa
nie się do nowego społeczeństwa324. Programy pomocowe organizowane przez spo
łeczności lokalne, dzięki wydatnym funduszom federalnym, pozwoliły na otworze
nie rynku pracy dla różnych specjalistów kubańskich. Dla lekarzy, nauczycieli czy 
prawników stworzono specjalne kursy, których celem było uzupełnienie kwalifikacji 
wymaganych do pracy w analogicznych zawodach w USA. Dla osób potrzebują
cych zorganizowano system zasiłków, który jednak wzbudził sporo kontrowersji, 
jako że ich wysokość była większa od tych, które otrzymywali obywatele USA. 
Stworzono również program przesiedleń uchodźców w miejsca, gdzie znalazła się 
dla nich praca, przy czym koszty takiej procedury pokrywało amerykańskie pań
stwo325. Wszystkie starania władz o przystosowanie Kubańczyków do amerykań
skiego stylu życia nie zagłuszyły jednak narastających obaw w społecznościach, 
które bezpośrednio doświadczyły obecności nowych sąsiadów. W listach do redakcji 
wielu florydzkich gazet przeważały skargi na hałaśliwe zachowania wyspiarzy, lek
ceważenie amerykańskiego prawa, a zwłaszcza przepisów ruchu drogowego. Szyb
ko wzrastająca liczba uchodźców sprawiła, że władze stanęły w obliczu problemów 
z ich zakwaterowaniem. Coraz częściej domostwa kubańskie do granic możliwości 
przepełniały nowe wprowadzające się rodziny wyspiarskie z założenia zamieszku
jące je czasowo. Nagły przyrost odmiennych kulturowo sąsiadów wzbudził w spo

http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40566.pdff5
http://aca-demic.udayton.edu/race/02rights/immigr02.htm
http://wwwl.lanic.utexas.edu/la/cb/cuba/asce/cuba7/gzlezpan.pdf
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łecznościach amerykańskich obawy przekształcenia spokojnych dotychczas dziel
nic w slumsy wzorowane na nowojorskim Harlemie. Na wielu budynkach pojawiły 
się tabliczki z napisami No Cubans Allowed (Kubańczykom wstęp wzbroniony), 
których właściciele jasno wyrażali swoje stanowisko w kwestii wynajmowania po
mieszczeń tej grupie etnicznej. Do powstania wielu spornych spraw w społecznym 
współżyciu doprowadzili sami Kubańczycy. Pierwsze fazy uchodźców traktowa
ły sytuację emigracyjną jako przejściową, tymczasowe rozwiązanie, na które byli 
skazani, dopóki nie zostanie obalony reżim F. Castro, co w ich przekonaniu miało 
nastąpić bardzo szybko326. Dopiero lata 70. przyniosły zmiany w światopoglądzie 
kubańskich uchodźców. Coraz częściej zaczęli postrzegać siebie jako stałych, a nie 
tymczasowych mieszkańców USA, bardziej w kontekście imigrantów niż uchodź
ców. Do zmiany nastawienia przyczyniły się m.in. takie czynniki, jak ekonomiczna 
samorealizacja tej społeczności, której dużą część stanowili ludzie prowadzący włas
ne działalności gospodarcze327. Stabilizacja finansowa, jak również brak realnych 
szans na szybką zmianę sytuacji na Kubie sprawiły, że wielu wyspiarzy rozpoczęło 
starania naturalizacyjne i coraz aktywniej angażowało się w politykę i amerykańskie 
życie publiczne. W 1976 r. zorganizowano akcję pod hasłem Cubans for American 
Citizenship Campaign, w rezultacie której w jednym tylko dniu przysięgę obywatel
ską złożyło 6,5 tys. uchodźców, a do końca roku liczba ta wyniosła 26 275328.

326 A. P o r t e s, R. R u m b a u t, op. cit., s. 113.
327 B. Lisocka-Jaegermann, Kubańska emigracja polityczna..., s. 174.
32K M. C. García, Havana USA. Cuban Exiles and Cuban Americans in South Florida, 

1959-1994, Berkeley 1996, s. 113.

Od połowy lat 90. wyraźnie zarysował się również podział społeczności kubań
skiej na dwie frakcje: bardziej liberalną w podejściu do stosunków z Kubą oraz 
zdecydowanie opowiadającą się za radykalnymi rozwiązaniami. Zwolennikami po
lityki liberalnej byli Cuban Americans, potomkowie pierwszej fali uchodźców, któ
rzy dobrze zaadaptowali się do warunków amerykańskiego systemu społecznego 
i politycznego. Skrzydło przeciwne określano terminem Cuban exiles, co miało pod
kreślać tymczasowość pobytu Kubańczyków w USA.





Rozdział 4.

Imigracja latynoska w świetle 
materiałów spisowych

Dane demograficzne gromadzone przez Biuro Spisu Powszechnego odzwierciedlają 
zmiany, jakim ulegają grupy etniczne w Stanach Zjednoczonych. Również w od
niesieniu do populacji latynoskiej stanowią istotne źródło wiedzy. Badania Biura 
Spisu Powszechnego prowadzane co 10 lat nastręczają jednak pewnych trudności 
interpretacyjnych i porównawczych. W latach 50. i 60. dane dotyczące populacji 
latynoskiej uzyskiwano pośrednio, opierając się na liczbie osób noszących brzmiące 
latynosko nazwisko. Uzyskane w ten sposób dane nie oddawały wiernie stanu fak
tycznego. Lepsze było rozwiązanie zastosowane w spisie powszechnym w 1940 r. 
Wyodrębniono wtedy kategorię osób posługujących się językiem hiszpańskim jako 
językiem macierzystym (mother tongue). Kategoria Hispanic origin po raz pierw
szy w kwestionariuszach cenzusowych została wyodrębniona dopiero w 1970 r. i to 
w ograniczonym zakresie. Dopuszczono możliwość określenia pochodzenia etnicz
nego jako: meksykańskiego, portorykańskiego, kubańskiego, środkowo- lub połu
dniowoamerykańskiego i „innego hiszpańskiego” (other Spanish'). W 1990 r. grupę 
nazwanąSpanish-speaking American umiejscowiono w obrębie struktury rasowej329. 
W 2000 r. wprowadzono nowe zmiany. Respondentom umożliwiono określenie swo
jego pochodzenia w więcej niż tylko jednej kategorii rasowej. Dodatkowo ich ka
talog został poszerzony w stosunku do przyjętego w 1990 r. Obejmował: American 
Indian lub Alaska Native, Asian; Black lub African American; Native Hawaiian lub 
Other Pacific Islander; White oraz inną rasę. W zakresie etniczności pozostały dwie: 

329 T. P a 1 e c z n y, op. cit., s. 57.
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Hispanic lub Latino oraz Not Hispanic/Latino. Spis Powszechny z 2000 r. przyznał 
pierwszeństwo, również w sensie dosłownym w odniesieniu do kolejności pytań 
w kwestionariuszu, kategorii etnicznej Hispanic lub Latino przed rasową, zaznacza
jąc jednakże, by Latynosi udzielali odpowiedzi na obydwa pytania330.

330 Major Differences in Subject-Matter Content Between the 1990 and 2000 Census Ques
tionnaires, U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/population/www/cen2000/90vs00.html 
[61X2010].

331 B. Guzman, The Hispanic Population. Census 2000 Brief U.S. Census Bureau, 2001, 
May, s. 1, http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-3.pdft7 IX 2010].

332 Long Form Questionnaire, U.S. Census Bureau, s. 3, http://www.census.gov/dmd/www/ 
pdf/d02p.pdf [7 IX 2010].

W kwestionariuszu (2000 r.) zrezygnowano z dotychczasowej nazwy Spanish
speaking American. Po raz pierwszy wprowadzono również określenie Latino, obok 
stosowanego dotąd Spanish i Hispanic. Podstawowa zmiana dotyczyła sposobu okre
ślania przynależności jednostki do kategorii Hispanic. W kwestionariuszu z 1990 r. 
przynależność tę określano na podstawie miejsca urodzenia, podczas gdy w kolejnej 
edycji spisu respondent określał ją, opierając się na indywidualnych, subiektywnych 
odczuciach. Zmiana ta tłumaczyła przyrost liczby Amerykanów deklarujących toż
samość latynoską o 60% w stosunku do poprzedniego spisu. Nowym rozwiązaniem 
była również możliwość wpisania dokładnego pochodzenia, np. salwadorskiego331. 
Konieczność wyodrębnienia i zbadania liczebności innych grup etnicznych poza do
tychczasowymi (meksykańską, portorykańską i kubańską) powstała w momencie, 
kiedy populacja Hispanics zaczęła rosnąć w niezwykle szybkim tempie. Punkt cięż
kości tego przyrostu przesunął się na kategorię „inni”. Chcąc więc określić, kim są ci 
„inni”, należało uściślić pytania kwestionariusza. W pytaniach spisu powszechnego 
z 2000 r. terminy Spanish, Hispanic i Latino były równoznaczne. Respondenci, któ
rzy klasyfikowali się jako Spanish, Hispanic lub Latino, dookreślali się w następu
jących podkategoriach332:
1. Mexican, Mexican American, Chicano
2. Puerto Rican
3. Cuban
4. Inna Spanish/ Hispanic/Latino.

W spisie powszechnym przeprowadzonym w 2010 r. pozostawiono pytania 
o rasę i etniczność w niemal niezmienionej formie. Drobna modyfikacja wprowa
dzona została w kolejności określeń. Zamiast dotychczasowego Spanish/Hispanic/ 
/Latino wprowadzono Hispanic/Latino/Spanish. Zdaniem autorów kwestionariusza, 
nowa kolejność określeń wierniej oddaje skład etniczny społeczeństwa amerykań
skiego, w którym Latynosów identyfikujących się jako Hispanic lub Latino jest wię
cej niż Spanish.

http://www.census.gov/population/www/cen2000/90vs00.html
http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-3.pdft7
http://www.census.gov/dmd/www/
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Dynamikę wzrostu populacji latynoskiej mieszkającej w Stanach Zjednoczonych 
opisują wyniki badań. Wynika z nich, że liczba stanów, w których Latynosi stano
wili co najmniej 10% mieszkańców powiększyła się w ostatnich dwóch dekadach 
XX w. dwukrotnie, z 5 do 10 stanów333. Nowy Meksyk w 1980 r. był jedynym sta
nem, w którym społeczność latynoska stanowiła ponad jedną czwartą wszystkich 
mieszkańców. W 2000 r. próg ten przekroczyły również Arizona, Kalifornia i Teksas, 
a 5 lat później niemal dorównała im Nevada (23,5% mieszkańców stanu to La
tynosi)334. W latach 80. XX w. Kolorado było jedynym stanem niegraniczącym 
z Meksykiem, w którym liczba Latynosów przekroczyła 10%. Dwadzieścia lat 
później do grupy tej dołączyły Floryda, Illinois, wspomniana uprzednio Nevada, 
New Jersey i Nowy Jork335. W 2005 r. powiększyła się ona o Utah (10,9%) i Rhode 
Island (10,7%)336. Inne przedstawione zestawienie przynosi częściowe potwierdze
nie procesu coraz intensywniej rozwijającego się w USA. Dotyczy to wyboru miejsc 
docelowych imigrantów latynoskich. Naukowcy dostrzegli, że od pewnego czasu, 
obok tradycyjnie popularnych stanów osiedlania się ludności hiszpańskojęzycznej, 
coraz większy odsetek członków tej grupy wybiera stany dotąd nieczęsto zasiedla
ne przez Latynosów. Badania przeprowadzone w stanach o populacji latynoskiej 
powyżej 100 tys. wyodrębniły pięć o największym przyroście: Arkansas (60,9%), 
Georgię (59,4%), Karolinę Południowę (57,4%), Tennessee (55,5%), Karolinę Pół
nocną (54,9%)337.

333 F. H o b b s, N. S t o o p s, Demographic Trends in the 2O‘h Century, U.S. Census Bureau, 
s. 96, http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdfl7 IX 2010].

334 Race and Hispanic Origin in 2005, U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/popula- 
tion/www/pop-profile/filcs/dynamic/RACEHO.pdf [29 XII 2010].

335 F. H o b b s, N. S t o o p s, op. cil.
336 Race and Hispanic Origin in 2005...
337 Hispanics in the United States: 2006, U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/popu- 

lation/www/socdemo/hispanic/files/Intemet_Hispanic_in_US_2006.pdf [29 XII 2010].
33S S. M. P e r e z, Beyond the Census: Hispanic and an American Agenda, National Council 

of La Raza, Waszyngton 2001, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED457284.pdf [7 IX 2010].
339 Hispanics in the United States: 2006...

Liczebność populacji latynoskiej wzrosła w ciągu dekady 1990-2000 o 57,9%338, 
podczas gdy wzrost liczebności całej ludności USA to zaledwie 13,2%. Na rysun
ku 1 przedstawiono procentowe zmiany w liczebności ludności w poszczególnych 
regionach USA w 2006 r.339

http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdfl7
http://www.census.gov/popula-tion/www/pop-profile/filcs/dynamic/RACEHO.pdf
http://www.census.gov/popu-lation/www/socdemo/hispanic/files/Intemet_Hispanic_in_US_2006.pdf
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED457284.pdf
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Rysunek 1. Zmiany w liczebności populacji regionów, 2006

Źródło: Hispanics in the United States: 2006...

Przedstawione w tabeli 13 dane wskazują, że niewiele zmieniła się liczba za
mieszkujących w USA Kubańczyków i Portorykańczyków. Większy przyrost odno
towano jedynie wśród Meksykanów.

Tabela 13. Wzrost liczebności populacji latynoskiej, 1990-2000

Populacja w 1990 r. Populacja w 2000 r.

liczba procent liczba procent

Populacja USA 248 709 873 100,0 281 421 906 100,0

Latynosi
(bez względu na rasę)

22 354 059 9,0 35 305 818 12,5

- Meksykanie 13 495 938 5,4 20 640 711 7,3

- Portorykańczycy 2 727 754 U 3 406 178 1,2
- Kubańczycy 1 043 932 0,4 1 241 685 0,4

- Inni Latynosi 5 086 435 2,0 10017244 3,6

Nie-Latynosi 226 355 814 91,0 246 116 088 87,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Guzman, E. Diaz McConnell, The Hispanic Population: 
1990-2000 Growth and Change, http://www.sabresystems.com/whitepapers/hispanicj3opulation.pdf 
[24 V 2011].

http://www.sabresystems.com/whitepapers/hispanicj3opulation.pdf
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Analizując dane przedstawione w tabeli 14, które dotyczą udziału poszczegól
nych narodowości w całości populacji latynoskiej, widać, że procent Meksykanów 
osiadłych w USA był mniejszy w 2000 r. Nie oznaczało to mniejszego zaintereso
wania tej grupy etnicznej osiedlaniem się w Stanach Zjednoczonych. Spadek ten jest 
konsekwencją odmiennych kryteriów oznaczania pochodzenia etnicznego przyjmo
wanych w poszczególnych edycjach spisu powszechnego. W danych liczbowych 
kategoria inni Latynosi {Ali Other Hispanic) w 1990 r. liczyła 3,9%, a 10 lat później 
- 17,3%. Składały się na nią głównie narodowości określane potocznie jako nowa 
imigracja latynoska, czyli m.in. Salwadorczycy, Kolumbijczycy i Gwatemalczycy. 
Skutkiem tego był widoczny wzrost całkowitej liczby populacji latynoskiej, podczas 
gdy wielkość grupy meksykańskiej pozostała na niewiele zmienionym poziomie. 
Sprawiło to, że stosunek tych dwóch wielkości w 2000 r. okazał się procentowo 
mniejszy niż w wynikach uzyskanych z poprzedniego spisu powszechnego. Nie 
zmieniło to jednakże faktu, że przyrost populacji meksykańskiej był nadal głównym 
źródłem wzrostu liczebności całej społeczności latynoskiej w USA.

Tabela 14. Procentowy udział podgrup w całej populacji latynoskiej

Latynosi 1990 r. 2000 r. 2006 r.

Meksykanie 61,2% 58,5% 64,0%

Portorykańczycy 12,1% 9,6% 9,0%
Kubańczycy 4,8% 3,5% 3,4%
Środkowo Amerykanie 6,0% 4,8% 7,6%
Południowo Amerykanie 4,7% 3,8% 5,5%
Dominikanie 2,4% 2,2% 2,8%
Hiszpanie (Spaniard) 4,4% 0,3% -
Inni Latynosi 3,9% 17,3% 7,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Guzman, E. Diaz McConnell, op. cii.; Ethnicity and 
Ancestry Branch Population Division U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/population/www/ 
socdemo/hispanic/files/Intemct_Hispanic_in_US_2006.pdf [24 V 2011 ].

W 2002 r. w USA mieszkało 37,4 min Latynosów, czyli 13,3% całej populacji 
tego państwa. Meksykanie stanowili 8,9% społeczeństwa amerykańskiego, Portory- 
kańczycy - 1,1%, a Kubańczycy - O,5%340. Najliczniejszą grupą wśród Latynosów 
mieszkających w Stanach Zjednoczonych okazała się ludność pochodzenia meksy
kańskiego (66,9%, czyli dwie trzecie tej społeczności). Portorykańczycy stanowili 
8,6% hiszpańskojęzycznych mieszkańców USA, a Kubańczycy - 3,7%341.

340 Current Population Survey, tab. 19.2: Population by Region, Sex, and Hispanic Origin 
Type, with Percent Distribution by Hispanic Origin Type: March 2002, U.S. Census Bureau, 
http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/ppl-165/tab 19-2.pdf [7 IX 2010].

341 R. R a m i r e z, P. d c la Cruz, The Hispanic Population in the United States: March 
2002, Current Population Reports, P20-545, U.S. Census Bureau, s. 2, http://www.census.gov/ 
prod/2003pubs/p20-545.pdf [7 X 2010].

http://www.census.gov/population/www/
http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/ppl-165/tab
http://www.census.gov/
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Tradycyjnie już zachodnia i południowa część kraju należały do rejonów wzmo
żonego napływu imigrantów latynoskich. W znacznym stopniu uwarunkowane to 
było bliskim sąsiedztwem tych terenów z granicą meksykańską. Meksykanie miesz
kający w południowych stanach USA to w znacznej części potomkowie rodzin za
siedlających te ziemie jeszcze przed ukształtowaniem się współczesnych granic Sta
nów Zjednoczonych. Do wzrostu populacji meksykańskiej w tym rejonie przyczynił 
się m.in. program bracero. Z udogodnień tego programu najchętniej korzystały właś
nie stany przygraniczne, gdyż koszty transportu pracowników, pokrywane przez pra
codawcę, były najniższe.

Odległość geograficzna pomiędzy Kubą a najbliższym wyspie punktem te
rytorium USA również odegrała niebagatelną rolę. Florydę od Kuby dzieli około 
145 kilometrów, co stanowi dystans osiągalny do przebycia nawet dla tratwy. Czyn
nikiem, który w przypadku poszczególnych fal uchodźców napływających do USA 
przesądził o ich chęci pozostania na Florydzie, była pozycja, jaką osiągnęła tam 
społeczność kubańska.

Portorykańczycy, choć zasadniczo bliżej im do południowych terytoriów Stanów 
Zjednoczonych, największe enklawy utworzyli w rejonach północno-wschodnich, 
co wynikało z historycznego podłoża migracji tej grupy. Największe fale napływu 
ludności portorykańskiej do USA związane były z zapotrzebowaniem na siłę ro
boczą w przemyśle. Nowy Jork czy Chicago, gdzie żyją największe skupiska Por- 
torykańczyków, należały zaś do najprężniej rozwijających się centrów przemysłu 
w pierwszej połowie XX w. Rozmieszczenie populacji latynoskiej w zależności od 
regionu obrazuje rysunek 2342.

342 Według definicji U.S. Census Bureau, na poszczególne regiony składają się: West - Ala
ska, Arizona, Kalifornia, Kolorado, Hawaje, Idaho, Montana, Nevada, Nowy Meksyk, Oregon, 
Utah, Waszyngton, Wyoming; South - Alabama, Arkansas, Delaware, Dystrykt Kolumbia, Flory
da, Georgia, Kentucky, Luisiana, Maryland, Missisipi, Północna Karolina, Oklahoma, Południo
wa Karolina, Tennessee, Teksas, Wirginia, Zachodnia Wirginia; Midwest - Illinois, Indiana, Iowa, 
Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Północna Dakota, Ohio, Południowa Dakota, 
Wisconsin; Northeast - Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hamshire, New Jersey, Nowy 
Jork, Pensylwania, Rhode Island, Vermont; www.census.gov/population/www/cps/cpsdef.html.

343 Current Population Survey, U.S. Census Bureau, tab. 19.1: Population by Region, Sex, 
Hispanic Origin and Race, with Percent Distribution by Hispanic Origin and Race: March 2002, 
http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/ppl-165/tab 19-1 .pdf [7 IX 2010].

344 Current Population Survey, U.S. Census Bureau, tab. 19.2: Population by Region, Sex, 
and Hispanic Origin Type...

345 Census 2000 Summary Pile, http://factfinder.census.gov/home/en/datanotes/expsflu.htm 
[7 IX 2010].

Na terenach stanów zaliczanych do regionu zachodniego (Wesf) mieszkało 
w 2002 r. najwięcej, bo 44,2% populacji latynoskiej, stanowiąc 25,7% wszystkich 
mieszkańców regionu343. Na zachodzie najwięcej zamieszkało Meksykanów, zaś 
niewiele Portorykańczyków i Kubańczyków, odpowiednio 0,3% i 0,2%344. Kalifor
nia cieszyła się największą popularnością. Zamieszkało tam 11 min Latynosów (ta
bela 15), co oznaczało, że stanowili oni 32,5% mieszkańców stanu345. W Kalifornii

http://www.census.gov/population/www/cps/cpsdef.html
http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/ppl-165/tab
http://factfinder.census.gov/home/en/datanotes/expsflu.htm
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Rysunek 2. Rozmieszczenie populacji latynoskiej w regionach, 1980-2000 (%)

1980 1990 2000

Źródło: F. Hobbs, N. Stoops, U.S. Census Bureau, Special Reports, Series CENSR-4, Demographic 
Trends in the 20th Century (U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 2002), Table 10, 
http://web.gc.cuny.edu/lastudies/census2000data/Hispanic%20Population%20Growth%20by%20Re- 
gion%20and%20State%201980-2000.pdf [24 V 2011].

(podobnie jak w Illinois i Teksasie) mieszkało najwięcej Meksykanów. Kubańczycy 
najchętniej osiedlali się na Florydzie, która stała się również atrakcyjnym miejscem 
dla znacznej grupy Portorykańczyków.

Tabela 15. Liczebność populacji latynoskiej w Kalifornii, Florydzie, Illinois 
i Teksasie

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Guzman, The Hispanic Population, Census 2000 Brief, 
May 2001, http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-3.pdf [25 V 2011].

Kalifornia Floryda Illinois Teksas
Liczba mieszkańców 
danego stanu

33 871 648
100,0%

15 982 378
100,0%

12 419 293
100,0%

20 851 820
100,0%

- Nie-Latynosi 22 905 092
67,6%

13 299 663
83,2%

10 889 031
87,7%

14 182 154
68,0%

- Latynosi 10 966 556
32,4%

2 682 715
16,8%

1 530 262
12,3%

6 669 666
32,0%

Latynosi 10 966 556
100,0%

2 682 715
100,0%

1 530 262
100,0%

6 669 666
100,0%

- Meksykanie 8 455 926
77,1%

363 925
13,6%

1 144 390
74,8%

5 071 963
76,0%

- Portorykańczycy 140 570
1,3%

482 027
18,0%

157 851
10,3%

69 504
1,0%

- Kubańczycy 72 286
0,7%

833 120
31,1%

18 438
1,2%

25 705
0,4%

http://web.gc.cuny.edu/lastudies/census2000data/Hispanic%2520Population%2520Growth%2520by%2520Re-gion%2520and%2520State%25201980-2000.pdf
http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-3.pdf
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Dla regionu południowego (Sou tli) procent populacji latynoskiej wynosił 
w 2002 r. 34,8% (w 2000 roku - 32,8%) i Latynosi stanowili 13% wszystkich miesz
kańców południa. Najliczniejsze skupiska w tym regionie utworzyli Kubańczycy 
i stanowili największy, w porównaniu do innych regionów, procent (1,0%) ludności 
zamieszkującej dany obszar. Najmniej Latynosów - 7,7%, tj.4,5% całej populacji 
regionu, mieszkało w 2002 roku w rejonie środkowego zachodu (Midwest). Na ob
szarze północnego wschodu (Northeast) zanotowano 13,3% populacji latynoskiej, 
co stanowiło 9,4% wszystkich mieszkańców regionu. Region północno-wschodni 
był również miejscem największego skupienia Portorykańczyków. Migrowało tam 
58% wyspiarzy i w 2002 r. stanowili 3,5% populacji na obszarze północno- 
wschodnim. Więcej niż połowa Meksykanów (54,6%) osiedla się w zachodniej czę
ści USA, a 34,3% decyduje się zamieszkać na południu. Kubańczycy najliczniej 
reprezentowani są na południu Stanów Zjednoczonych (75,1%)-H6.

Charakterystyczną cechą imigrantów, nie tylko latynoskich, jest osiedlanie się 
w centralnych obszarach wielkich miast. Model ten jest najczęściej powielany przez 
nowo przybywających i podyktowany wieloma czynnikami. Wśród nich wymienia 
się możliwość znalezienia tańszego zakwaterowania, większą dostępność miejskiej 
komunikacji czy bliskość miejsca pracy.

Tabela 16. Populacja latynoska w wybranych okręgach metropolitalnych, 2000

Okręg 
metropolitalny

Całkowita popu
lacja latynoska

Meksykanie Portorykańczycy Kubańczycy

Los Angeles- 
-Long Beach, CA

4 242 213 44,6% 3 296 648 34,6% 41 074 0,4% 41 818 0,4%

Miami, FL 1 291 737 57,3% 39 802 1,8% 84 197 3,7% 681 032 30,2%

Houston, TX 1 248 586 29,9% 994 856 23,8% 15 629 0,4% 10 355 0,2%

Chicago, IL 1 416 584 17,1% 1 117 025 13,5% 159 859 1,9% 17 564 0,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. R. Logan, The New Latinos: Who They Are, Where They 
Are, Lewis Mumford Center for Comparative Urban and Regional Research, University at Albany, 
2001, September 10, http://www.s4.brown.edu/cen2000/HispanicPop/HspReport/HspReportPagel.html  
[8 1X2010].

Analiza przedstawionych w tabeli danych wskazuje na wyraźną przewagę za
mieszkiwania przez populację hiszpańskojęzyczną centrów miast w okręgach me
tropolitalnych. Niemal połowa (45,6%) Latynosów zamieszkuje centra dużych 
okręgów miejskich, podczas gdy dla porównania obszary te zasiedla zaledwie 
co piąty (21,1%) biały mieszkaniec nielatynoskiego pochodzenia (non-hispanic 
whites). Procent ludności hiszpańskojęzycznej żyjącej poza okręgami metropoli-

31,6 Current Population Survey, tab. 18.2: Population by Region, Sex, and Hispanic Origin 
Type, with Percent Distribution by Region: March 2002, U.S. Census Bureau, http://www.census. 
gov/population/socdemo/hispanic/ppl-171/tabl8-2.xls [8 IX 2010]. 

http://www.s4.brown.edu/cen2000/HispanicPop/HspReport/HspReportPagel.html
http://www.census
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talnymi wynosił w 2002 r. 8,7 i był znacznie mniejszy niż procent ludności bia
łej nielatynoskiego pochodzenia (22,1%). Wśród poszczególnych grup etnicznych 
Portorykańczycy częściej niż inni wykazują tendencję do zasiedlania centrów miast 
(57,4%), natomiast Kubańczycy preferują tereny poza centrami, ale wciąż w obrębie 
okręgów metropolitalnych (76,9%)347.

347 Current Population Survey, tab. 20.2: Population by Metropolitan-Nonmetropolitan Resi
dence, Sex, and Hispanic Origin Type, with Percent Distribution by Metropolitan-Nonmetropol
itan Residence: March 2002, U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/population/socdemo/ 
hispanic/ppl-17 l/tab21 -2.xls [8 IX 2010].

Według danych spisu powszechnego z 2000 r., ponad milion Latynosów miesz
kało tylko w dwóch wielkich aglomeracjach miejskich, tj. w Los Angeles i Nowym 
Jorku. Do liczby tej szybko zbliżały się również Houston w Teksasie i Chicago.

Tabela 17. Dziesięć największych miast pod względem liczebności całej popula
cji oraz populacji latynoskiej, 2000

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Guzmân, op. cit.

Miasto i stan Całkowita populacja Populacja latynoska

Procent 
Latynosów 
w stosunku 

do całej 
populacji (%)

liczba pozycja liczba pozycja

New York, NY 8 008 278 1 2 160,554 1 27,0

Los Angeles, CA 3 694 820 2 1 719,073 2 46,5

Chicago, IL 2 896 016 3 753 644 3 26,0

Houston, TX 1 953 631 4 730 865 4 37,4

Philadelphia, PA 1 517 550 5 128 928 24 8,5

Phoenix, AZ 1 321 045 6 449 972 6 34,1

San Diego, CA 1 223 400 7 310 752 9 25,4

Dallas, TX 1 188 580 8 422 587 8 35,6

San Antonio, TX 1 144 646 9 671 394 5 58,7

Detroit, MI 951 270 10 47 167 72 5,0

El Paso, TX 563 662 23 431 875 7 76,6

San Jose, CA 894 943 11 269 989 10 30,2

Najwięcej Meksykanów mieszka w Los Angeles, Chicago i Houston. Portory
kańczycy najchętniej wybierają Nowy Jork, Chicago i Filadelfię. Kubańczycy naj
liczniej zasiedlają Miami, Nowy Jork, Tampę i Los Angeles.

http://www.census.gov/population/socdemo/
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Tabela 18 prezentuje ranking 10 miejsc, w których Latynosi stanowią większość 
mieszkańców.

Tabela 18. Miasta (100 000 lub więcej mieszkańców) z najwyższym odsetkiem 
ludności latynoskiej, 2000

Miasto i stan Całkowita 
populacja

Populacja latynoska Procent Latynosów 
w stosunku do całej 

populacji

East Los Angeles, CA* 124 283 120 307 96,8

Laredo, TX 176 576 166216 94,1

Brownsville, TX 139 722 127 535 91,3

Haleah, FL 226419 204 543 90,3

McAllen, TX 106 414 85 427 80,3
El Paso, TX 563 662 431 875 76,6
Santa Ana, CA 337 977 257 097 76,1
El Monte, CA 115 965 83 945 72,4
Oxnard, CA 170 358 112 807 66,2
Miami, FL 362 470 238 351 65,8

*East Los Angeles jest jednostką wyodrębnioną przez Biuro Spisowe, lecz nie jest jednostką prawnie 
inkorporowaną.

Źródło: opracowanie wasne na podstawie B. Guzman, op. cit.

Począwszy od lat 80., w dotychczasowych tendencjach osiedlania się Latynosów 
w centrach wielkich miast zaszły zmiany. Obecność populacji latynoskiej na przed
mieściach rosła i dotyczyło to, choć w różnym stopniu, zarówno miast z liczną popu
lacją mieszkańców hiszpańskojęzycznych, jak i nowych, dopiero stających się celem 
ich migracji. Dla przykładu w latach 1990-2000 populacja Latynosów w Chicago 
wzrosła o 41%, podczas gdy na przedmieściach aż o 133%348. Podobnie w Miami, 
gdzie centrum odnotowało wzrost o 7%, a przedmieścia o 45%; w Dallas odpowied
nio 106% i 143%, a w San Diego - 39% i 60%349.

34" L. C a i n k a r, M. B e 11 a n g a d y, The Changing Face of Illinois, Illinois Coalition for 
Immigrant and Refugee Rights, 2002, October, http://icirr.org/ [5 V 2004].

349 R. S u r o, A. S i n g e r, Latino Growth in Metropolitan America: Changing Patterns, New 
Locations, Center on Urban and Metropolitan Policy and The Pew Hispanic Center, s. 15, http:// 
www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2002/07demographics_suro/surosinger.pdf [8 IX 
2010].

Szczególnie konsekwentnie zmiany tc postępują w największych rejonach me
tropolitalnych, w których miasta są otaczone przez pierścienie wysoko rozwinię
tych przedmieść. W 102 największych takich jednostkach procent grup etnicznych 

http://icirr.org/
http://www.brookings.edu/%7E/media/Files/rc/reports/2002/07demographics_suro/surosinger.pdf
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zamieszkujących przedmieścia wzrósł w latach 90. z 19 % do 27%. W mniejszych 
okręgach (poniżej 500 000 mieszkańców) mimo tendencji wzrostowej odsetek imi
grantów latynoskich zamieszkujących przedmieścia jest niższy i wynosi 16%350. 
Latynosi stanowią ponad jedną czwartą populacji przedmieść w San Diego (27%), 
niemal połowę w Los Angeles (44,7%) i ponad połowę (55,8%) w Miami.

350 J. R. Logan, The New Ethnic Enclaves in Americas Suburbs, Lewis Mumford Center 
for Comparative Urban and Regional Research, University of Albany, http://mumford.albany.edu/ 
census/suburban/SuburbanReport/pagel.html [8 IX 2010].

351 A. P o r t e s, R. R u m b a u t, op. cit., s. 37-43.
352 B. L i s o c k a - J a e g e r m a n n, Rozkład imperiów kolonialnych na obszarze Karaibów 

po 11 wojnie światowej i jego następstwa migracyjne, [w:] Upadek imperiów i rozwój migracji 
w XX wieku, red. J. E. Z a m o j s k i, t. 8, Warszawa 2003, s. 69, Migracje i Społeczeństwo.

353 V. D. H a n s o n, Mexifornia: a State of Becoming, New York 2007.

Analiza powyższych danych wskazuje, że Latynosi, największa obecnie grupa 
etniczna w Stanach Zjednoczonych, zasiedlają przede wszystkim południowo-za
chodnie terytorium państwa. W obszarze tym szczególnie skoncentrowane skupiska 
populacji hiszpańskojęzycznej występują w Kalifornii, Nowym Meksyku, Teksasie 
i na Florydzie, przy czym wyraźna jest tendencja osiedlania się w wielkich aglo
meracjach miejskich na terenie tych stanów351. Nadal najliczniejszą grupą etniczną 
wśród Latynosów pozostają Meksykanie. Chociaż współczesne trendy migracyjne 
w ramach populacji latynoskiej przesunęły się w kierunku migracji głównie z Ame
ryki Środkowej i Południowej352, to jednak przyrost liczebny Meksykanów jest stale 
obserwowany. Szczególnie liczna jest społeczność meksykańska w Kalifornii, która 
zyskała już nawet popularną nazwę Mexifomii353.

4.2. Wiek populacji imigrantów latynoskich

Charakterystyczną cechą imigracji latynoskiej w Stanach Zjednoczonych jest sto
sunkowo młody wiek nowo przybywających. Kraj ten postrzegany jako „ziemia 
obiecana”, źródło wielu możliwości, przyciąga jak magnes zwłaszcza tych, którzy 
dopiero wkraczają w dorosłe życie. Struktura wiekowa populacji latynoskiej w Sta
nach Zjednoczonych przypomina nieregularną piramidę.

W 2002 r. 34,4% populacji latynoskiej w USA stanowili ludzie poniżej 18. roku 
życia. Wśród ludności białej nielatynoskiego pochodzenia odsetek był mniejszy 
i wynosił 22,8%. Podobna zależność cechowała również grupę wiekową w przedzia
le 25-44 lat. W przypadku Latynosów 33,2% populacji było w wieku produkcyjnym. 
Biała część społeczeństwa amerykańskiego nielatynoskiego pochodzenia w tej kate
gorii wiekowej nie ustępowała znacznie hiszpańskojęzycznym grupom etnicznym. 
W wieku 25-44 lat było 28,4%. Względnie mały odsetek (5,1%) populacji latyno-

http://mumford.albany.edu/
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Rysunek 3. Populacja latynoska wg wieku i płci, 2002354 (%)

354 R. Ramiгеz, Р. dе la Cruz, op. cit.
355 Current Population Survey, tab. 1.1: Population by Sex, Age, Hispanic Origin and Race: 

2002, March, U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/ppl-165/ 
tab01-l.pdf [8 IX 2010].

356 Current Population Survey, tab. 1.2: Population by Sex, Age, and Hispanic Origin Type: 
2002, March, U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/ppl-165/ 
tab01-2.pdf [8 IX 2010].

Mężczyźni wiek Kobiety

skiej stanowili z kolei ludzie w wieku powyżej 65 lat, w porównaniu do ludności 
białej nielatynoskiego pochodzenia, gdzie procent ten wynosi 14,4. Także w prze
dziale wiekowym 45-64 lat mniej było Latynosów niż białych Amerykanów. Dla 
populacji latynoskiej procent ten wynosił 14,3, a dla populacji białej nielatynoskiej
- 25,7%355.

Najwięcej młodych Latynosów, poniżej 18. roku życia, było pochodzenia mek
sykańskiego - 37,1%, następnie portorykańskiego - 30,6%, a najmniej kubańskie
go - 19,6%. Palmę pierwszeństwa dzierżyli natomiast Kubańczycy w wieku powy
żej 65 lat - było ich 22,6%, natomiast Portorykańczyków - 6,6%, a Meksykanów
- 4,0%356. W przypadku tych trzech grup etnicznych najliczniejsza była grupa osób 
w przedziale wiekowym 35-44 lat. W tych ramach wiekowych mieściło się 13,6% 
Meksykanów, 14,5% Portorykańczyków i 15,6% Kubańczyków.

Analiza powyższych danych wskazuje, że populację latynoską w Stanach Zjed
noczonych tworzyli przede wszystkim ludzie młodzi. Fakt ten potwierdzały również 
wyniki badań dotyczących emigrantów, które prowadzono w różnych krajach laty-

http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/ppl-165/
http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/ppl-165/
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Tabela 19. Liczebność w trzech największych latynoskich grupach etnicznych 
w zależności od przedziału wiekowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Current Population Survey, tab. 1.2: Population by Sex, Age, 
and Hispanic Origin Type...

Wiek Meksykanie 
(%)

Portorykańczycy 
(%)

Kubańczycy 
(%)

> 5 lat 11,5 7,8 5,2
5-9 lat 10,9 9,7 6,0

10-14 lat 9,8 8,3 5,2
15-19 lat 8,5 8,9 5,1

20-24 lata 9,9 8,5 4,6
25-29 lat 9,8 8,6 6,3
30-34 lata 9,5 8,1 5,2
35-44 lata 13,6 14,5 15,6
45-54 lata 8,1 11,5 11,1
55-64 lata 4,4 7,5 12,9
65-74 lata 2,4 4,6 13,5
75-84 lata 1,3 1,4 6,2

85 lat < 0,3 0,6 3,0

noamerykańskich. Wskazywały one, że najliczniej emigrowali młodzi mężczyźni 
w wieku do 35 lat. Proces ten uzasadniało wiele czynników. Najczęściej emigrowali 
mężczyźni, bo łatwiej im znaleźć pracę niż kobietom. Młody wiek był też atutem 
przy poszukiwaniu pracy, a ponadto oznaczał zazwyczaj brak ograniczeń wynikają
cych z konieczności utrzymania rodziny. Młody wiek populacji latynoskiej w USA 
uważano również za jeden z powodów, dla których środowisko to nie potrafiło dotąd 
w pełni wykorzystać politycznej siły wynikającej z jego liczebności. Baczni obser
watorzy zmian zachodzących w amerykańskim społeczeństwie prognozują jednak, 
że za około 10 lat sytuacja ulegnie zmianie. Nastanie bowiem taki czas, gdy znaczna 
część amerykańskich Latynosów drugiego pokolenia, a więc mająca prawo wybor
cze, osiągnie wiek, w którym aktywnie będzie mogła się włączyć w amerykańskie 
życie polityczne.

4.3. Poziom wykształcenia społeczności latynoskiej

Edukacja w USA była postrzegana jako ścieżka prowadząca do awansu zawodowe
go, społecznego lub ekonomicznego, a dla imigrantów stanowiła klucz otwierają
cy bramy Ameryki, ojczyzny równych możliwości. Latynosi ze względu na młody 
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wiek populacji oraz jej liczebność stanowią znaczny procent przyszłej siły roboczej 
państwa amerykańskiego. Niski poziom wykształcenia imigrantów stwarzał zagro
żenie nadmiernego wzrostu warstwy niewykwalifikowanej siły roboczej i zmniej
szał szanse na poprawę sytuacji socjoekonomicznej.

Ujednolicenie programów nauczania, zrównanie poziomu szkół czy starania 
o zapewnienie równych szans wszystkim, bez względu na ich pochodzenie czy rasę, 
należały do sztandarowych haseł różnych projektów reform szkolnictwa. Problemy 
te, mimo podejmowanych prób, pozostawały nierozwiązane. Kwestia poziomu na
uki w szkołach czy zapewnienia równych szans każdemu uczniowi w dostępie do 
edukacji była również powiązana z problemem imigracji. Koncentracja imigrantów 
na zwartych obszarach, zwłaszcza w miastach, powodowała, że działające tam szko
ły nabierały charakteru placówek przeznaczonych niemal wyłącznie dla mniejszości 
rasowych czy etnicznych. Poziom nauczania w takich szkołach był zwyczajowo niż
szy niż w innych szkołach publicznych357.

357 T. K o w a 1 a k, op. cil., s. 190.
358 S. Sorensen, D. J. Brewer, S. J. C a r r o 11, E. B r y t o n, Increasing Hispanic Par

ticipation in Higher Education: a Desirable Public Investment, Issue Paper, RAND Corporation, 
1995, September, http://www.rand.org/pubs/issue_papers/2006/IP152.pdf [8 IX 2010].

Dane opublikowane przez Biuro Spisu Powszechnego wykazały, że poziom wy
kształcenia Latynosów znacząco odbiegał od poziomu wykształcenia białych nie- 
-Latynosów. Tylko 57% Latynosów w wieku powyżej 25 lat ukończyło co najmniej 
szkołę średnią, w porównaniu z 88,7% białych. Oznaczało to, że mniej niż sześciu na 
dziesięciu Amerykanów hiszpańskiego pochodzenia ukończyło szkołę średnią. Dało 
to im dalszą lokatę w porównaniu do Afroamerykanów, wśród których 8 na 10 może 
się pochwalić takim dyplomem, niewiele ustępując białym (9 na 10). Mniej niż 9 
klas ukończyło 27% Latynosów i tylko 4% białych nie-Latynosów358.

Tabela 20. Procent porzucających naukę na poziomie szkoły średniej, 2000

Grupa etniczna (16-19 lat) Procent (%)

Azjaci 4%

Biali (bez Latynosów) 7%

Afroamerykanie 12%

Latynosi 21%

Meksykanie 25%

Portorykańczycy 17%

Kubańczycy 9%

Wszyscy uczniowie (16-19 lat) 10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. J. Bauman, N. L. Graf, Educational Attainment, 2000, 
August 2003, http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-24.pdf [25 V 2011].

http://www.rand.org/pubs/issue_papers/2006/IP152.pdf
http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-24.pdf
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Rysunek 4. Dorośli (25 < lat), którzy ukończyli szkołę średnią 
lub college (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Lowell, R. Suro, The Improving Educational Profile of 
Latino Immigrants, Pew Hispanic Center, 2002, December 4, http://pewhispanic.org/site/docs/pdf/ 
ImmigEdl2-04-02Final2.pdf [8 IX 2010].

Kubańczycy należeli do najlepiej wykształconych osób wśród Latynosów. 
W tej grupie 18,6% miało przynajmniej dyplom ukończenia szkoły wyższej pierw
szego stopnia, tzw. Bachelor s degree. Ponad dwa razy mniej Meksykanów, tj. 7,6%, 
ukończyło ten poziom edukacji359. Najmniej osób z najniższym wykształceniem 
(mniej niż 9 klas) było w populacji portorykańskiej - 15,4%; w kubańskiej - 19,2%, 
a najwięcej wśród Meksykanów - 32,1%360. Generalnie Meksykanie należeli do 
najsłabiej wykształconych spośród omawianych grup latynoskich. Średnio ich edu
kacja trwała 10,2 roku. Portorykańczycy z kolei uczyli się przeciętnie 11,4 roku, 
a Kubańczycy - 11,9361.

359 A. P o r t e s, R. R u m b a u t, op. cit., s. 60.
360 Current Population Survey, tab. 7.2: Educational Attainment of the Population 25 Years 

and Over by Sex and Hispanic Origin Type: March 2002, U.S. Census Bureau, http://www.census. 
gov/population/socdemo/hispanic/ppl-165/tab07-2.pdf [8 IX 2010].

361 J. R. L o g a n, The New Latinos...-, America Becoming..., s. 115.

W społeczeństwie amerykańskim „kariera” szkolna rozpoczyna się już od uczest
nictwa dzieci w zajęciach organizowanych przez placówki przedszkolne. Latynoskie 
dzieci, w przeciwieństwie do np. dzieci murzyńskich, rzadko biorą w nich udział. 
W 2000 r. w programach nauki przedszkolnej uczestniczył tylko jeden na trzech 

http://pewhispanic.org/site/docs/pdf/
http://www.census
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małych Latynosów (35,9%), podczas gdy w przypadku białych dzieci ponad połowa 
(54,6%), a w przypadku dzieci murzyńskich - 59,9% 362.

362 Current Population Survey, tab. 7.1: Educational Attainment of the Population 25 Years 
and Over by Sex and Race and Hispanic Origin: March 2002, U.S. Census Bureau, http://www. 
census.gov/population/socdemo/hispanic/ppl-165/tabO7-1 .pdf [8 IX 2010].

363 Beyond the Census: Hispanic and an American Agenda, National Council of La Raza, 
Washington 2001, 28 VIII, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED457284.pdf [8 IX 2010].

3M L. B. Lo we 11, R. Suro, op. cit., s. 15.
365 M. B. M a r k 1 e i n, Hispanics Strain to Finish College, „USA Today” 2004, 22 VI, http:// 

www.usatoday.com/news/education/2004-06-22-hispanic-college_x.htm?loc=interstitialskip [8 IX 
2010].

366 R. F r y, Latinos in Higher Education: Many Enroll, Too Few Graduate, Pew Hispanic 
Center, 2002, September, http://pewhispanic.org/files/reports/ll.pdfl8 IX 2010]; National Sur
vey of Latinos: Education, Pew Hispanic Center, 2004, January, http://pewhispanic.org/files/re- 
ports/25.pdf [8 IX 2010].

Dane spisu powszechnego odzwierciedliły jednak trend rosnący w liczebności 
latynoskich studentów szkół wyższych. Zauważono również, że powoli się zaczął 
podnosić poziom wykształcenia tej populacji. Począwszy od lat 80., liczba studiują
cych Latynosów podwoiła się - wzrosła z 8,6% w 1980 r. do 16,2% w 1999 r. W tym 
samym czasie liczba białych studentów spadła z 72,8% do 61,9%363.

Współczesne dane dotyczące wykształcenia Latynosów przypominają dane 
z 1970 r. ludności urodzonej w USA. Ponad 40 lat temu 17% Amerykanów miało 
dyplom ukończenia college’u i niemal tyle samo Latynosów (18%) ukończyło ten 
poziom edukacji, tyle że w 2000 r. W 1970 r. 36% osób urodzonych w Stanach 
Zjednoczonych legitymowało się średnim wykształceniem. Obecnie podobny po
ziom (41%) osiągnęli Latynosi. Podobieństwo dotyczyło także danych odnoszą
cych się do osób z wykształceniem podstawowym lub niższym: 47% Amerykanów 
i 41% Latynosów364.

Badania przeprowadzone wśród młodych Latynosów i Afroamerykanów wyka
zały, że chociaż ci pierwsi częściej rozpoczynali naukę w college 'ach, to w znacz
nie mniejszym procencie ją kończyli365. Ponad 10% wszystkich Latynosów, którzy 
ukończyli szkołę średnią, kontynuowało naukę w college 'u. Stanowiło to większy 
odsetek niż w przypadku białej populacji. Ustępowali oni miejsca tylko popula
cji azjatyckiej. Zdecydowaną różnicę było jednak widać w przedziale wiekowym 
18-24 lata, tradycyjnie uznanym za okres zdobywania wyższego wykształcenia. 
W tej kategorii tylko 35% Latynosów po ukończeniu szkoły średniej podejmowało 
dalszą naukę, podczas gdy w przypadku białych procent ten wynosił 46%. Owa róż
nica w rozważanym przedziale wiekowym niemal wyrównała się w drugim poko
leniu Latynosów, czyli spośród dzieci imigrantów niemal tyle samo kontynuowało 
naukę, ile w przypadku białych366.

Latynosi mieszkający w USA chętnie podejmowali decyzję o studiowaniu. W ze
stawieniach dotyczących liczby osób rozpoczynających naukę w szkołach wyższych 
zajmowali wysokie lokaty. Zdecydowanie gorzej wypadali jednak w badaniach do
tyczących liczby osób kończących naukę na poziomie wyższym, zajmując ostatnie

census.gov/population/socdemo/hispanic/ppl-165/tabO7-1
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED457284.pdf
http://www.usatoday.com/news/education/2004-06-22-hispanic-college_x.htm?loc=interstitialskip
http://pewhispanic.org/files/reports/ll.pdfl8
http://pewhispanic.org/files/re-ports/25.pdf
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Rysunek 5. Latynosi kontynuujący naukę w college’ach w zależności od przyna
leżności pokoleniowej (przedział 18-24 lata)

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Fry, Latinos in Higher Education...

miejsce367. Charakterystyczne dla populacji latynoskiej było również kontynuowa
nie nauki przede wszystkim w 2-letnich college ’ach (40%), w przeciwieństwie do 
białej części populacji i Afroamerykanów (25%)368.

367 J. M e h r i n g, Latinos ’ Education Gap, „BusinessWeek” 2004, 2 VIII, http://www.busi- 
nessweek.com/magazine/content/04_3 l/c3894041_mz008.htm#ZZZF0JN9YWD [9 IX 2010].

368 Latino High School Graduates Enroll in College at Higher Rates Than Whites, Yet Too 
Few Graduate, Pew Hispanic Center, Hispanic Scholarship Fund Institute, 2002, 5 IX, press re
lease http://pewhispanic.org/newsroom/releases/release.php?ReleaseID=l [9 IX 2010].

Tabela 21. Charakterystyka kontynuujących naukę w college’ach wg rasy i et- 
niczności w Kalifornii i na Florydzie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Current Population Surveys, U.S. Census Bureau.

Kalifornia Floryda

Latynosi Afro- 
amerykanie

biali Latynosi Afro- 
amerykanie

biali

Procent 
rozpoczynających 
naukę

14 13 10 8 13 7

Procent 
kończących naukę 10 13 25 13 12 16

Procent
w 2-letnim college’u 54 42 37 39 37 35

Procent
w 4-letnim college'u 36 45 38 48 51 48

http://www.busi-nessweek.com/magazine/content/04_3
http://pewhispanic.org/newsroom/releases/release.php?ReleaseID=l
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Tabela 22. Charakterystyka kontynuujących naukę w college’ach wg rasy i et- 
niczności w Illinois i Teksasie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Current Population Surveys, U.S. Census Bureau.

Illinois Teksas

Latynosi Afro- 
amerykanie

biali Latynosi A fго- 
amerykanie

biali

Procent 
rozpoczynających 
naukę

11 11 9 11 9 8

Procent 
kończących naukę 15 22 22 7 11 18

Procent 
w 2-letnim college ’u 38 31 28 34 24 26

Procent
w 4-letnim college 'u 47 47 50 59 65 56

Naukę w 2-letnich college’ach wybierała niemal połowa (46,1%) Meksykanów 
w wieku 18-24 lat i około jedna trzecia Portorykańczyków (31,6%) i Kubańczyków 
(31%)369. Kubańczycyjednak częściej niż dwie pozostałe omawiane grupy etniczne 
kontynuowali naukę po ukończeniu szkoły średniej (45%). W przypadku Meksy
kanów 33% uczyło się dalej po ukończeniu szkoły średniej. Wyższe wykształcenie 
chciał również zdobyć co trzeci Portorykańczyk (30%).

369 R. Fry, Latinos in Higher Education..., s. 4; National Survey of Latinos: Education...
310 Latino Teens Staying in High School: a Challenge for All Generations, 2004, January, 

Pew Hispanic Center, http://pewhispanic.Org/filcs/factsheets/7.3.pdf [9 IX 2010]; M. B. Mark
le i n, op. cit.

371 R. Fry, Hispanic Youth Dropping Out of U.S. Schools: Measuring the Challenge, Pew 
Hispanic Center, 2003, 12 June, s. 1, http://pewhispanic.org/files/reports/19.pdf [9 IX 2010]; 
J. M e h r i n g, op. cit.

Na niski poziom wykształcenia Latynosów wpłynęła m.in. duża liczba uczniów 
porzucających naukę już w szkole średniej. Średnia narodowa w tej kategorii wyno
siła 10%. W przypadku Latynosów mieszkających w Stanach Zjednoczonych była 
ona dwukrotnie wyższa i równała się 21%. Najczęściej szkołę porzucali Meksyka
nie, najrzadziej zaś Kubańczycy370.

Powody, dla których poziom wykształcenia populacji latynoskiej jest niski, są 
różne371. Oprócz przywołanego już porzucania szkoły, często wskazuje się również 
na wysoki procent pracującej młodzieży. Podejmowanie pracy przez uczniów jest 
zjawiskiem dość często spotykanym w imigranckich gospodarstwach domowych 
i wynika z czynników ekonomicznych. Jednocześnie w środowisku latynoskim ist
nieje kulturowa presja wywierana na młodych mężczyzn, by wspomagali finanso
wo rodzinę od możliwie najmłodszego wieku. W grupie Latynosów urodzonych już 

http://pewhispanic.Org/filcs/factsheets/7.3.pdf
http://pewhispanic.org/files/reports/19.pdf
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na terytorium USA, mających 16-19 lat, procent uczęszczających do szkoły i nie
pracujących jest czterokrotnie większy niż wśród obcokrajowców372 373. Nie bez zna
czenia pozostaje również niski poziom znajomości języka angielskiego, skutecznie 
utrudniający naukę. Młodzi Latynosi, którzy często jako pierwsi w rodzinie mają 
aspiracje zdobycia wyższego wykształcenia, muszą borykać się z brakiem wsparcia 
najbliższych dla podejmowanego wysiłku. Brak wzorców kulturowych jest zatem 
jednym z decydujących czynników przyczyniających się do niskiego poziomu wy
kształcenia wśród Latynosów.

372 Ibidem, s. 10.
373 Introduction to Federal Voting Rights Law, United States Department of Justice, Civil

Rights Division, Voting Section, http://www.usdoj.gov/crt/voting/intro/intro_b.htm [9 IX 2010].
374 Dane dotyczą populacji osób powyżej piątego roku życia.

W sytuacji, kiedy uczniowie latynoscy decydowali się jednak na kontynuowanie 
nauki, najczęściej wybierali szkoły, które w krótkim czasie pozwalały zdobyć kon
kretny zawód. Większą popularnością cieszyły się 2-letnie college 'e, które dodat
kowo miały niższe czesne oraz dawały więcej możliwość uczestniczenia w kursach 
wieczorowych. To pozwalało na równoczesną pracę w pełnym wymiarze godzin 
i studiowanie. Co istotne, profil tych szkół doskonalił bardziej umiejętności prak
tyczne niż wiedzę ogólną.

4.4. Znajomość języka angielskiego wśród 
hiszpańskojęzycznych mieszkańców USA

Zdolność posługiwania się językiem angielskim odgrywa znaczącą rolę w codzien
nym życiu imigranta oraz sprzyja jego integrowaniu się ze społeczeństwem ame
rykańskim. Znajomość wyłącznie języka macierzystego ogranicza imigrantów do 
życia w zamkniętej społeczności etnicznej.

Badania nad umiejętnościami komunikowania się w języku angielskim, od czasu 
wprowadzenia w życie w 1965 r. ustawy Voting Rights Actm (zakazywała dyskrymi
nacji mniejszości rasowych i językowych w realizowaniu przysługującego im prawa 
wyborczego), nabrały większego znaczenia. Wykorzystuje się je, by sprostać statu
towym wymogom zakładającym udostępnienie materiałów wyborczych grupom et
nicznym w ich językach, a także przy realizacji Programów Edukacji Dwujęzycznej. 
Umożliwiają one adekwatne do potrzeb rozdysponowanie środków wśród okręgów 
szkolnych charakteryzujących się niskim stopniem znajomości języka angielskiego 
wśród dzieci.

Dane zgromadzone przez Biuro Spisu Powszechnego wykazały, że w 2000 r. 
18% (1990 r. - 14%) populacji 374 mieszkającej w USA posługiwało się w domu 

http://www.usdoj.gov/crt/voting/intro/intro_b.htm
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językiem innym niż angielski. Wśród tych osób niewiele ponad połowa, tj. 55%, 
określiła swój poziom znajomości języka angielskiego jako bardzo dobry. Najczę
ściej używanym w gospodarstwach domowych językiem był hiszpański. Połowa lud
ności posługującej się tym językiem w domu deklarowała bardzo dobrą znajomość 
angielskiego, 29% nie znała angielskiego w ogóle bądź bardzo słabo375. Jak wynika 
jednak z danych przedstawionych w poniższej tabeli, niemal trzy czwarte populacji 
hiszpańskojęzycznej w USA potrafi komunikować się w języku angielskim.

375 H. B. S h i n, R. B r u n o, Language Use and English-Speaking Ability: 2000, U.S. Census 
Bureau, 2003, October, s. 4, http://www.ccnsus.gov/prod/2003pubs/c2kbr-29.pdf [9 IX 2010].

376 Ibidem, s. 6.

Tabela 23. Populacja USA (w wieku powyżej 5 lat) wg zdolności posługiwania 
się językiem angielskim i wg języka używanego w domu

Źródło: opracowanie własne na podstawie QT-P17 Ability to Speak English: 2000, American Fact Fin
der, http://factfindet:census.gov/servlet/QTTable? _btn=y&-geo_id=01000US&-qr_name=DEC_2000_ 
SF3JJ_QTPI7&-ds_name=DEC_2000_SF3JJ\9 IX 2010].

Liczba Procent

Populacja USA w wieku powyżej S lat 262 375 152 100,0

- mówiący tylko w języku angielskim 215 423 557 82,1

- mówiący innym językiem niż angielski 46 951 595 17,9

Posługujący się językiem hiszpańskim w domu 28 101 052 100,0

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego 14 349 796 51,1

- dobra znajomość języka angielskiego 5 819 408 20,7

- słaba znajomość języka angielskiego 5 130 400 18,3

- brak znajomości języka angielskiego 2 801 448 10,0

Rozmieszczenie ludności posługującej się w domu językiem innym niż angielski 
nie było równomierne na terenie Stanów Zjednoczonych. Najwięcej, bo 17 min osób, 
zamieszkiwało obszar jednego z dwóch najmniej licznych regionów USA-Zachodu 
(West). Najliczniej zamieszkały region - Południe (South) - pod względem liczby 
ludzi posługujących się w domu innym językiem niż angielski zajął dopiero drugie 
miejsce (14 min). Po hiszpańsku rozmawiało w domach 11 min ludzi osiadłych na 
Zachodzie i 10 min na Południu. Najmniej, bo 2,6 min mieszkańców Środkowego 
Zachodu, posługuje się hiszpańskim w życiu codziennym, zaś w rejonie Północnego 
Wschodu - 4,5 min376.

Kalifornia, Floryda, Teksas, Illinois i Nowy Jork są stanami, w których w 2000 r. 
mieszkały najliczniejsze grupy mówiących językiem hiszpańskim. W sumie niemal 

http://www.ccnsus.gov/prod/2003pubs/c2kbr-29.pdf
http://factfindet:census.gov/servlet/QTTable
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17 min osób osiadłych na terytorium tych pięciu stanów używało w domu języka 
hiszpańskiego. W całych Stanach Zjednoczonych było 28 min takich mieszkańców.

Tabela 24. Zdolność posługiwania się językiem angielskim (populacja w prze
dziale wiekowym od pięciu lat wzwyż), 2000 (w tys.)

Stan Populacja 
USA 
(wiek 

powyżej 
Slat)

Mówiący 
tylko 

po 
angiel

sku

Mówiący w domu językiem innym niż angielskim

liczba procent 
popula
cji

mówiący w języku angielskim mówiący 
w języku 
hiszpań

skim
bardzo 
dobrze dobrze

niezbyt 
dobrze wcale

USA 262 375 215 423 46 951 17,9 25 631 10 333 7 620 3 366 28 101

Kalifor
nia

31 416 19014 12401 39,5 6 123 2 920 2 227 1 129 8 105

Floryda 15 043 11 569 3 473 23,1 1 918 712 550 291 2 476

Illinois 11 547 9 326 2 220 19,2 1 165 512 387 154 1 253

Teksas 19 241 13 230 6010 31,2 3 341 1 241 911 516 5 195

Źródło: opracowanie własne na podstawie Census 2000, Summary File J, tab. Pl9: Language Spoken 
at Home and Ability to Speak English for the Population 5 Years and Over by State: 2000, U.S. Census 
Bureau, http://www.census.gov/population/www/cen2000/briefs/phc-t20/tables/tab04.xls [9 IX 2010].

Wśród dorosłej populacji (powyżej 18. roku życia) stanu Kalifornia 24% posługi
wało się w domu językiem hiszpańskim. W zestawieniach danych Teksas znajdował 
się o dwa punkty procentowe wyżej (26%), na Florydzie wartość ta wynosiła 16%, 
podczas gdy w stanie Illinois była równa 10%. W skali całego kraju 10,16% osób 
rozmawiało w domu w języku hiszpańskim377 *. Wśród dzieci i młodzieży (5-17 lat) 
dane te były wyższe. 13% całkowitej populacji młodych ludzi w USA posługiwało 
się językiem hiszpańskim w domu. W stanie Kalifornia odsetek ten wynosił 32%, 
w Teksasie - 29%, na Florydzie - 18%, a w Illinois - 13,6%37*.

377 Census 2000, Summary File 3, tab. 3: Language Use, English Ability, and Linguistic Iso
lation for the Population 18 Years and Over by State: 2000, U.S. Census Bureau, http://www. 
census.gov/population/www/cen2000/briefs/phc-t20/tables/tab03.pdf  [9 IX 2010].

™ Census 2000, Summary File 3, tab. 2: Language Use, English Ability, and Linguistic Iso
lation for the Population 5 to 17 Years and Over by State: 2000, U.S. Census Bureau, http://www. 
census.gov/population/www/cen2000/briefs/phc-t20/tables/tab01 .xls [9 IX 2010].

W populacji osób mówiących w domu w języku hiszpańskim różny był poziom 
znajomości języka angielskiego. W skali całego państwa 49% takich osób mówiło 
w języku angielskim z mniejszymi lub większymi problemami (less than very well). 

http://www.census.gov/population/www/cen2000/briefs/phc-t20/tables/tab04.xls
census.gov/population/www/cen2000/briefs/phc-t20/tables/tab01
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W stanach Kalifornia i Illinois osoby hiszpańskojęzyczne biegle posługujące się ję
zykiem angielskim stanowiły mniejszość, gdyż 53% z nich przyznało się do trud
ności komunikacyjnych w tym języku. Podobny względem siebie odsetek, choć 
z 2% różnicą wykazały Floryda (48%) i Teksas (46%)37’.

Językiem hiszpańskim w domu posługiwali się nie tylko urodzeni poza granica
mi Stanów Zjednoczonych, ale również mieszkańcy urodzeni już na terenie USA. 
Odsetek osób rozmawiających w domu po hiszpańsku, był zdecydowanie niższy 
w przypadku populacji urodzonej w USA, niż u obcokrajowców. W Kalifornii stosu
nek ten wynosił 16% do 52%, w Illinois - 6% do 44%, na Florydzie - 8,5% do 54%, 
a w Teksasie dane były najwyższe i wynosiły odpowiednio 20% i 70%379 380.

379 Census 2000, Summary File 3, tab. 4: Language Spoken at Home and Ability to Speak 
English for the Population 5 Years and Over by Stale: 2000, U.S. Census Bureau, http://www. 
census.gov/population/www/cen2000/briers/phc-t20/tables/tab04.pdf [9 IX 2010].

380 Census 2000, Summary File 3, tab. 6: Language Spoken at Home and Ability to Speak 
English by Nativity for the Population 5 Years and Over by State: 2000, U.S. Census Bureau, 
http://www.census.gov/population/www/cen2000/briefs/phc-t20/tables/tab06.pdf [9 IX 2010].

381 Assimilation and Language, Survey Brief, 2004, March, Pew Hispanic Center, http:// 
www.kff.org/kaiserpolls/upload/Assimilation-and-Language-2002-National-Survey-of-Latinos- 
Survey-Brief.pdf [9 IX 2010].

382 Bilingualism, Survey Brief, 2004, March, Pew Hispanic Center, http://pewhispanic.org/
files/factsheets/12.pdf [9 IX 2010].

Najnowsze badania wykazały, że wśród dorosłej części populacji latynoskiej 
niemal połowa (47%) wskazała język hiszpański jako pierwotny, niemal co trzecia 
osoba (28%) uważała się za dwujęzyczną, a jedna czwarta tej populacji (25%) uzna
ła język angielski za pierwotny381 382.

Z przedstawionych poniżej danych wynika, że dorośli Latynosi w domu posługi
wali się najczęściej językiem hiszpańskim, podczas gdy angielski był im potrzebny 
co najwyżej w pracy. Stąd też ich znajomość angielskiego zazwyczaj była ograni
czona i częściej przejawiała się w umiejętności werbalnej komunikacji niż czytania 
i pisania. W przypadku osób dwujęzycznych bariery komunikacyjne na poziomie 
werbalnym zwykle okazywały się niewielkie bądź całkowicie zanikały, natomiast 
umiejętności pisania i czytania zazwyczaj były większe w zakresie języka angiel
skiego niż hiszpańskiego. Sytuacja taka dotyczyła zwykle drugiego pokolenia La
tynosów. Ich kontakt z językiem angielskim był bowiem częstszy niż w przypadku 
imigrantów pierwszego pokolenia. Sytuacja, w której Latynosi posługiwali się nie
mal wyłącznie angielskim, dotyczyła trzeciego pokolenia i kolejnych383.

W sferze językowej ludność latynoska wpadła w pułapkę, którą sama na siebie 
zastawiła. Walka o równe prawa dla języka hiszpańskiego spowodowała, że hisz- 
pańskojęzyczni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych z jednej strony oswoili Amery
kanów z codzienną obecnością tego języka we wszelkich niemal przejawach życia 
społecznego, a z drugiej strony osłabili w sobie motywację do nauki języka angiel
skiego. Stworzono przez to sytuację swoistej ułomności, która sprzyja zamykaniu 
się Latynosów w etnicznych enklawach. Pozwala im to na bezproblemową, w sferze

http://www.census.gov/population/www/cen2000/briefs/phc-t20/tables/tab06.pdf
http://www.kff.org/kaiserpolls/upload/Assimilation-and-Language-2002-National-Survey-of-Latinos-Survey-Brief.pdf
http://pewhispanic.org/
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Rysunek 6. Posługiwanie się językiem angielskim i/lub hiszpańskim przez doro
słą część populacji latynoskiej (%)

pozyskiwanie wiadomości (radio, TV)

33%
język używany w pracy
| 7% [ 29% J

8% 10% 35% 20% 28%

język używany w domu
17% 17% "| 33% 21% 12%

■ tylko hiszpański
B częściej hiszpański niż angielski
□ obydwa wymiennie
B częściej angielski niż hiszpański
B tylko angielski

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bilingualism...

komunikacji, egzystencję, ale obok, a nie w ramach głównego nurtu życia amery
kańskiego. Słaba znajomość języka angielskiego wpływa jednak na ograniczenie 
możliwości zatrudnienia, szanse awansu społecznego oraz uczestnictwa w życiu 
społecznym.

4.5. Sytuacja ekonomiczna społeczności latynoskiej w USA

Obecność imigrantów w społeczeństwie amerykańskim bywa łączona z kondycją 
ekonomiczną państwa amerykańskiego. Środowiska przeciwne imigrantom często 
obarczają ich odpowiedzialnością za stan gospodarki państwa. Oskarżają ich o życie 
na koszt amerykańskiego podatnika, nadmierne korzystanie ze świadczeń socjal
nych, niepłacenie podatków itd.

Porównując trzy badane grupy Portorykańczyków, Meksykanów i Kubańczy- 
ków pod względem osiąganych dochodów, można stwierdzić, że najlepiej sytuowa
ni ekonomicznie byli ci ostatni. W znacznym stopniu zawdzięczali to najmniejszej 
stopie bezrobocia (5,8%). Przeciętne dochody Kubańczyków określono na poziomie 
13,5 tys. dolarów, co sprawiło jednocześnie, że tylko 18,3% tej populacji żyło poni
żej progu ubóstwa i tylko 2,2% korzystało z pomocy państwa.

Średnie dochody Portorykańczyków były wyższe niż Meksykanów (odpowied
nio 9,8 tys. dolarów i 8,5 tys. dolarów), ale poniżej progu ubóstwa żył co trzeci 
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wyspiarz (30,4%) i 26,3% Meksykanów. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku 
liczby bezrobotnych, gdzie również Portorykańczycy (8,3%) wyprzedzili Meksy
kanów (7,0%). O połowę mniej Meksykanów niż Portorykańczyków korzystało też 
z pomocy państwa (2,6% i 7,3%)383.

383 R. J. Logan, The New Latinos...
384 R. R a m i r e z, P. d e la Cruz, op. cit., s. 5.
385 T. K o w a 1 a k, op. cit., s. 100.
386 B. D. P r o c t o r, J. D a 1 a k e r, Poverty in the United States: 2001, Current Population Re

ports, U.S. Census Bureau, s. 5, http://www.census.gov/prod/2002pubs/p60-219.pdfll 1 IX 2010].

Latynoscy pracownicy byli w pewnym sensie „skazani” na nisko płatne zaję
cia. Zatrudnienie znajdowali przeważnie w sektorze usług. Tylko 14% Ameryka
nów latynoskiego pochodzenia zajmowało w 2000 r. stanowiska kierownicze i wyż 
sze. U podstaw tego problemu leżą kwestie nieuregulowanego statusu prawnego 
wielu hiszpańskojęzycznych mieszkańców USA, ale również niski poziom wy
kształcenia. W marcu 2002 r. 8,1% latynoskiej siły roboczej w wieku powyżej 
16 lat stanowili bezrobotni. Najwyższy odsetek zanotowano u Portorykańczyków 
- 9,6%, następną grupą byli Meksykanie - 8,4%, a wśród Kubańczyków wartość ta 
wyniosła 6,1%384.

Mimo że relatywnie niewiele, bo około 6% wszystkich Latynosów, korzysta 
z amerykańskiej pomocy społecznej, podstawowym problemem, z jakim mierzy się 
ta społeczność, jest jednak ubóstwo. Definicja ubóstwa przyjęta w 1964 r. określa, 
że ubogim w społeczeństwie amerykańskim jest ten, kogo roczne dochody znajdują 
się poniżej wielkości przyjętej za tzw. próg ubóstwa. Próg ten oblicza się na pod
stawie najtańszego z czterech tzw. oszczędnych planów żywienia zapewniających 
dostateczny poziom i jakość żywności, opracowanych przez Departament Rolnictwa 
w połowie lat 50. XX w. Początkowo odrębnie naliczano progi ubóstwa dla różnych 
kategorii ludności, ale w 1980 r. system ujednolicono i zniesiono m.in. odrębne trak
towanie samotnych matek z dziećmi itd.385 386 Do wyznaczania progów służą dochody 
pieniężne będące podstawą opodatkowania, z wyłączeniem dochodów z kapitału 
oraz świadczeń „niegotówkowych” (non-cash benefits), takich jak bony żywnościo
we czy opieka lekarska świadczona w ramach programu MedicaicP™. Przeciwnicy 
tej metody twierdzili, że rosnący stale w statystykach odsetek ludzi ubogich w USA 
nie stanowił zjawiska rzeczywistego, ponieważ realne dochody ludności się zwięk
szały, ale był spowodowany przyjęciem niewłaściwych parametrów służących do 
obliczania progu ubóstwa. Największą wadą tej definicji jest jednak jej jednowymia- 
rowość, która nie pozwala uwzględnić takich czynników jak stan zdrowia. Trudno 
też się zgodzić z założeniem wynikającym z definicji, że istnieje istotna różnica po
między osobą, której dochody o kilka dolarów przekraczają określony próg ubóstwa, 
a osobą, która o taką samą kwotę znalazła się poniżej progu.

Stała obecność ubóstwa wśród populacji latynoskiej w Stanach Zjednoczonych 
jest w dużym stopniu powodowana masową migracją, a w szczególności coraz licz
niejszym napływem dzieci oraz ludzi w wieku poprodukcyjnym. Prawdziwości tej 

http://www.census.gov/prod/2002pubs/p60-219.pdfll
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tezy dowodzą szczegółowe dane dotyczące poziomu ubóstwa. Okazuje się, że oso
bom mieszkającym w USA od ponad 10 lat powodzi się znacznie lepiej, a ich sytua
cja jest niemal podobna do sytuacji białej części społeczeństwa amerykańskiego.

Zgodnie ze specyfiką i różnorodnością Stanów Zjednoczonych również zjawi
sko ubóstwa nie rozkłada się równomiernie w skali całego państwa. Procent ubó
stwa na południu kraju wzrósł w latach 2000-2001 z 12,8% do 13,5%, podczas gdy 
w pozostałych regionach (Northeast, Midwest, West) te dane prawie nie uległy zmia
nie. Potwierdziło to poniekąd zarzut przeciwników imigracji odwołujący się do 
założenia dotyczącego zależności poziomu ubóstwa od liczby napływających imi
grantów. Największych zmian w liczbie nowo przybywających doświadczało po
łudnie Stanów Zjednoczonych i stąd różnice w powyższych badaniach. Po 1993 r. 
poziom ubóstwa ludności latynoskiej nieznacznie, ale sukcesywnie malał. Wraz 
z nastaniem XXI w. trend ten jednak wyhamował i w latach 2000-2007 wahał się 
w granicach 21,5%.587

Tabela 25. Ubóstwo ludności latynoskiej w USA, 1985-2007

Rok Procent ludzi poniżej progu ubóstwa

1985 29,0

1986 27,3

1987 28,0

1988 26,7

1989 26,2

1990 28,1

1991 28,7

1992 29,6

1993 30,6

1994 30,7

1995 30,3

1996 29,4

1997 27,1

1998 25,6

1999 22,7

387 Table 695. People Below Poverty Level and Below 125 Percent of Poverty Level by Race 
and Hispanic Origin: 1980 to 2007, Current Population Reports, series P60-235 (August 2008), 
Current Population Reports, series P60-235 (August 2008), U.S. Census Bureau, http://www.cen- 
sus.gov/compendia/statab/2010/tables/10s0695.pdf [11 IX 2010].

http://www.cen-sus.gov/compendia/statab/2010/tables/10s0695.pdf
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Table 695. People Below Poverty Level and Below 125 
Percent of Poverty Level by Race and Hispanic Origin..., op. cit., C. DeNavas-Walt, B. D. Proctor, 
J. C. Smith, Income, Poverty and Heath Insurance Coverage in the United Stales: 2008, U.S. Go
vernment Printing Office, Washington DC, 2009, http://www.census.gov/prod/2009pubs/p60-236.pdf 
[25 V 2011].

2000 21,5

2001 21,4

2002 21,8

2003 22,5

2004 21,9

2005 21,8

2006 20,6

2007 21,5

2008 23,2

W przypadku wszystkich rodzin latynoskich żyjących poniżej progu ubóstwa, 
od 1993 r. utrzymywała się tendencja malejąca. W 2001 r. zanotowano wzrost 
w stosunku do roku poprzedniego z 19,2% do 19,4%, który tłumaczono odnotowaną 
recesją gospodarczą3*8. Trend jednak utrzymał się w następnych latach i w 2008 r. 
osiągnął 23,2%.

Wśród latynoskich rodzin pełnych w 2001 r. 13,8% żyło w ubóstwie, czyli 
o 0,4% mniej niż w roku poprzednim, w 1995 r. - 18,9%, a w 1990 r. - 17,5%. Najle
piej powodziło się rodzinom latynoskim w 1978 r. - wówczas tylko 11,9% znalazło 
się poniżej progu ubóstwa* 389 390.

D. B. P r o c t o r, J. D a 1 a k c r, op. cit., tab. 1: People and Families in Poverty by Selected 
Characteristics: 2000 and 2001.

389 Tab. 1 -4: Poverty Status, Status of Families, by Type of Family, Presence of Related Chil
dren, Race and Hispanic Origin: 1959-2000, U.S. Census Bureau, http://jointcenter.org/DB/table/ 
databank/childrenandyouth/poverty/povc_families_59_2000.txt [25 V 2011].

390 Ibidem.

Hiszpańskojęzyczne rodziny niepełne z samotną matką częściej doświadcza
ją ubóstwa. W 2001 r. z ogólnej liczby 1 922 000 rodzin z samotną matką 37% 
(w 2000 r. 34%) znajdowało się poniżej progu ubóstwa. W przypadku rodzin z sa
motnym ojcem tylko 17% żyło w biedzie. Warto jednakże zauważyć, że liczba la
tynoskich rodzin z samotnym ojcem była ponad dwukrotnie mniejsza niż rodzin 
z samotną matką. W obu kategoriach, począwszy od lat 70., można jednak dostrzec 
zmniejszanie się liczby rodzin żyjących poniżej progu ubóstwa, choć sytuacja ma
terialna poprawia się znacznie szybciej w rodzinach samotnych Latynosek. Z utrzy
mujących się do drugiej połowy lat 80. ponad 50% wskaźników spadły one do po
ziomu 37% w 2001 r.39ü

http://www.census.gov/prod/2009pubs/p60-236.pdf
http://jointcenter.org/DB/table/
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Tabela 26. Status ubóstwa rodzin w 2001 r. wg rodzaju rodziny i latynoskiego 
pochodzenia gospodarza, marzec 2002 (w tys.)

Rodziny w USA Rodziny latynoskie

liczba procent liczba procent

Wszystkie rodzaje rodzin

łącznie 74 340 100,0 8 516 100,0

poniżej poziomu ubóstwa 6 813 9,2 1 649 19,4

powyżej poziomu ubóstwa 67 527 90,8 6 867 80,6

Małżeństwa

łącznie 56 755 100,0 5 778 100,0

poniżej poziomu ubóstwa 2 760 4,9 799 13,8

powyżej poziomu ubóstwa 53 994 95,1 4 979 86,2

Samotny mężczyzna głową rodziny

łącznie 4 440 100,0 817 100,0

poniżej poziomu ubóstwa 583 13,1 139 17,0

powyżej poziomu ubóstwa 3 857 86,9 678 83,0

Samotna kobieta głową rodziny

łącznie 13 146 100,0 1 922 100,0

poniżej poziomu ubóstwa 3 470 26,4 711 37,0

powyżej poziomu ubóstwa 9 676 73,6 1 210 63,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tab. 15.1: Poverty Status of Families in 2001 by Family 
Type, and by Hispanic Origin and Race of Householder, U.S. Census Bureau, Current Population Sur
vey, March 2002, Ethnic and Hispanic Statistics Branch, Population Division, June 2003, http://www. 
census.gov/population/socdemo/hispanic/ppl-165/tabl5-l.xls [25 V 2011 ].

Poniżej progu ubóstwa żyło 16% rodzin meksykańskich, 11 % portorykańskich 
i 8,2% kubańskich. Statystyki dotyczące rodzin z samotną matką lub ojcem również 
odzwierciedlały zjawisko charakterystyczne dla całej populacji latyno-skiej. Czę
ściej w sytuacji ubóstwa znajdowały się rodziny z samotną matką. W przypadku 
rodzin meksykańskich 38,4% żyjących w ubóstwie to rodziny z samotną matką, 
a 16,7% z samotnym ojcem. 43,6% samotnych Portorykanek z rodziną na utrzyma
niu borykało się z problemem ubóstwa. To więcej niż w przypadku Meksykanek 
czy nawet Kubanek, wśród których 38,8% żyje poniżej progu ubóstwa. W kategorii 
rodzin z samotnym ojcem procent u Portorykańczyków wynosił 19,7%, podczas gdy 
u Kubańczyków - tylko 3,6%. Relatywnie oceniając, rodziny kubańskie należały do 
najlepiej radzących sobie z ubóstwem, gdyż prawie 87% żyło powyżej tej granicy.
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Tabela 27. Status ubóstwa rodzin meksykańskich, portorykańskich i kubań
skich w 2001 r. wg rodzaju rodziny i latynoskiego pochodzenia gospodarza, ma
rzec 2002 (w tys.)

Rodziny 
w USA

Meksykanie Portorykań- 
czycy

Kubańczycy

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent

Wszystkie rodzaje rodzin

łącznie 74 340 100,0 5441 100,0 834 100,0 358 100,0

poniżej poziomu ubóstwa 6813 9,2 1 110 20,4 202 24,2 47 13,1

powyżej poziomu ubóstwa 67 527 90,8 4 331 79,6 632 75,8 311 86,9

Małżeństwa

łącznie 56 755 100,0 3 818 100,0 436 100,0 268 100,0

poniżej poziomu ubóstwa 2 760 4,9 605 15,9 47 10,9 22 8,2

powyżej poziomu ubóstwa 53 994 95,1 3 213 84,1 389 89,1 246 91,8

Samotny mężczyzna głową rodziny

łącznie 4 440 100,0 544 100,0 79 100,0 28 100,0

poniżej poziomu ubóstwa 583 13,1 91 16,7 16 19,7 1 3,6

powyżej poziomu ubóstwa 3 857 86,9 453 83,3 64 80,3 27 96,4

Samotna kobieta głową rodziny

łącznie 13 146 100,0 1 078 100,0 319 100,0 62 100,0

poniżej poziomu ubóstwa 3 470 26,4 414 38,4 139 43,6 24 38,8

powyżej poziomu ubóstwa 9 676 73,6 665 61,6 180 56,4 38 61,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Census 2000, Summary File 3, tab. Pl9: Language Spoken 
at Home and Ability to Speak English for the Population 5 Years and Over by State: 2000, U.S. Census 
Bureau, http://www.census.gov/population/www/cen2000/briefs/phc-t20/tables/tab04.xls [9 IX 2010].

Jak już wcześniej wspomniano, zjawisko ubóstwa w znacznym stopniu zależne 
jest od imigracji, a w szczególności od napływu dzieci, populacji w wieku przedpro
dukcyjnym oraz osób starszych, tj. w wieku poprodukcyjnym. Przedstawione dane 
potwierdziły tę tezę. Wśród przedstawicieli populacji latynoskiej największy pro
cent żyjących w ubóstwie to osoby poniżej 18. roku życia - 28,0%391, a następnie 
powyżej 65. roku życia - 21,8%. Największy procent populacji w wieku przedpro
dukcyjnym i poprodukcyjnym żyjący poniżej progu ubóstwa wskazały dane doty

391 Tab. 14.1: Poverty Status of the Population in 2001 by Sex, Age, Hispanic Origin and 
Race: March 2002, U.S. Census Bureau, Current Population Survey, March 2002, Ethnic and 
Hispanic Statistisc Branch, Population Division, June 2003, http://www.census.gov/population/ 
socdemo/hispanic/ppl-165/tabl4-l.pdf [11 IX 2010].

http://www.census.gov/population/www/cen2000/briefs/phc-t20/tables/tab04.xls
http://www.census.gov/population/
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czące Portorykańczyków, odpowiednio 33,3% oraz 27,5%. Na podobnym poziomie 
kształtowała się skala ubóstwa wśród osób starszych narodowości meksykańskiej 
i kubańskiej: 22,8% - Meksykanie; 22,1% - Kubańczycy. Rozbieżności były jednak 
większe w przypadku ludzi młodych. 29,3% Meksykanów poniżej 18. roku życia 
żyło w ubóstwie. W przypadku Kubańczyków wartość ta wynosiła - 20,2%392.

192 Tab. 14.2: Poverty Status of the Population in 2001 by Sex, Age and Hispanic Origin Type: 
March 2002, U.S. Census Bureau, Current Population Survey, March 2002, Ethnic and Hispanic 
Statistisc Branch, Population Division, June 2003, http://www.census.gov/population/socdemo/ 
hispanic/ppl-165/tab 14-2.pdf [11 IX 2010].

393 T. K o w a 1 a k, op. cit., s. 111.

Uporczywość zjawiska ubóstwa potwierdziły gromadzone dane. Narastało ono 
bez względu na okresy prosperity, które albo tylko w niewielkim stopniu zmieniały 
istniejący stan, albo w ogóle. Powstanie i rozwój ubóstwa, a w szczególności jego 
koncentrację w tzw. „zagłębia ubóstwa”393, tłumaczono przekształceniami zachodzą
cymi w gospodarce, m.in. zmianami w strukturach i lokacji przedsiębiorstw oraz 
migracją klasy średniej na przedmieścia. Wiązały się z tym utrudnienia w znale
zieniu lepszego zajęcia czy w przemieszczaniu się ubogich mieszkańców centrów 
miast za miejscami pracy coraz częściej sytuowanymi poza obrębem miast. Wśród 
czynników umacniających i pogłębiających zjawisko ubóstwa wskazywano również 
dyskryminację rasową. Wielu ubogich ze względu na swoją sytuację materialną czy 
na nieprzychylność sąsiedzką w dalszym ciągu było skazanych na zaludnianie „za
głębi ubóstwa”.

Problem ubóstwa w największym zakresie dotyczył grup imigrantów, które 
do USA przybyły stosunkowo niedawno. Populacja imigrantów zamieszkujących 
w Stanach przynajmniej od 10 lat ekonomicznie radziła sobie zdecydowanie lepiej. 
Analitycy ostrzegali jednak, że proces ten ulegał coraz większemu zaburzeniu. Dal
szy gwałtowny przyrost migracyjny mógł spotęgować zjawisko narastania ubóstwa 
do tego stopnia, że rozwiązywanie problemu zajęłoby kilka dekad. Latynosi stali 
się grupą, która pod względem ekonomicznym nie radziła sobie zbyt dobrze. Jedną 
z głównych przyczyn tego zjawiska była ogromna skala migracji, zarówno legal
nej, jak i nielegalnej. Migracja ta miała charakter, w zdecydowanej mierze, eko
nomiczny. Przypadki, gdy wielu członków rodziny składało się na opłacenie po
dróży imigranta do USA, nie należały do rzadkości. Napływające rzesze ubogich 
imigrantów bezpośrednio wpływały również na sytuację tych, którzy przybyli przed 
nimi. Zwiększyła się konkurencyjność na rynku pracy, powodując obniżenie stawek 
proponowanych przez pracodawców, ale również zmniejszenie liczby dostępnych 
ofert pracy. Wśród czynników bezpośrednio wpływających na ekonomiczną pozy
cję imigrantów był również poziom znajomości języka angielskiego. Dodatkowo, 
szczególnie w przypadku rodzin latynoskich, do czynników pogłębiających zjawi
sko ubóstwa należało posiadanie liczniejszego potomstwa niż w jakiejkolwiek in
nej grupie etnicznej oraz znaczny procent rodzin z samotnym rodzicem. Latynosi 
nie potrafili również wykorzystać szansy na wyjście z ubóstwa, jaką stwarza wy
kształcenie. Głównie uwarunkowania kulturowe przesądziły o tym, że populacja ta 

http://www.census.gov/population/socdemo/
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należy do najsłabiej wykształconych w porównaniu z Afroamerykanami i białymi 
mieszkańcami USA. Znamienne jest jednak, że świadomość korzyści wynikających 
z posiadanego wykształcenia nie była młodym Latynosom całkiem obca. Przekonują 
o tym dane dotyczące liczby hiszpańskojęzycznych uczniów rozpoczynających na
ukę w szkołach wyższych. Niestety odsetek rezygnujących z kontynuowania nauki 
był znacznie wyższy. Wina leżała nie tylko po stronie latynoskiej. Brak programów 
dwujęzycznych, wzorców do naśladowania i zachęty to najczęstsze powody rezy
gnacji z kontynuowania nauki przedstawiane przez samych uczniów.

4.6. Charakterystyka latynoskich gospodarstw domowych

Dane dotyczące gospodarstw domowych, w których gospodarzem (householder) 
jest osoba z grupy latynoskiej, wskazują, że z ogólnej liczby 8 516 tys. takich gos
podarstw 67,8% stanowią rodziny pełne, 9,6% rodziny samotnym ojcem, a 22,6% 
rodziny, w których gospodarzem jest kobieta. W przypadku gospodarstw nierodzin- 
nych394 podział pomiędzy gospodarstwami prowadzonymi przez mężczyzn i kobiety 
był podobny i wynosił odpowiednio 55,9% oraz 44,1%395.

394 Według definicji Biura Spisu Powszechnego, gospodarstwo nierodzinne stanowi samotna 
osoba lub osoba zamieszkująca z innymi osobami, z którymi nie jest spokrewniona. Gospodar
stwo rodzinne tworzą zamieszkujące razem osoby, spokrewnione z sobą przez urodzenie, związek 
małżeński lub adopcję, http://www.census.gov/population/cen2000/phc-2-a-B.pdffll IX 2010].

395 Current Population Survey, tab. 4.1: Family and Nonfamily Household Type by Hispanic 
Origin and Race of Householder: March 2002, U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/po- 
pulation/socdemo/hispanic/ppl-165/tab04-l.pdf [11 IX 2010].

396 Current Population Survey, tab. 3.2: Household Type by Hispanic Origin Type of House
holder: March 2002, U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/ 
ppl-165/tab04-2.pdf [11 IX 2010].

Z ogólnej liczby wszystkich gospodarstw w obrębie poszczególnych narodowo
ści największy odsetek gospodarstw rodzinnych (83,2%) występował w populacji 
meksykańskiej, natomiast najniższy (70,1%) wśród Kubańczyków. Pomiędzy tymi 
dwoma grupami znalazły się portorykańskie gospodarstwa rodzinne, które stanowiły 
74% ogólnej liczby gospodarstw kierowanych przez osoby tej narodowości. Kubań- 
czycy dominują z kolei w kategorii gospodarstw nierodzinnych (29,9%), następni są 
Portorykańczycy (26%) i Meksykanie - (16,8%)396.

Wśród gospodarstw rodzinnych najwięcej, bo 74,9%, stanowią pełne rodziny 
kubańskie, najliczniejszy odsetek gospodarstw z mężczyzną jako gospodarzem 
(10%) jest cechą populacji meksykańskiej, choć w tym przypadku niewiele mniej, 
bo 9,5% Portorykańczyków jest głową takich gospodarstw. Portorykańczycy, jako 
grupa etniczna, zdecydowanie przodują jednak w liczbie gospodarstw kierowanych 

http://www.census.gov/population/cen2000/phc-2-a-B.pdffll
http://www.census.gov/po-pulation/socdemo/hispanic/ppl-165/tab04-l.pdf
http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/
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przez kobiety (38,3%), ponad dwukrotnie wyprzedzając w tej kategorii Kubańczy- 
ków i Meksykanów.

W przypadku gospodarstw nierodzinnych dane w obrębie badanych trzech naro
dowości wyglądają podobnie, z przewagą liczby gospodarstw prowadzonych przez 
Kubanki. W przypadku dwóch pozostałych grup przeważają gospodarstwa kierowa
ne przez mężczyzn.

Tabela 28. Charakterystyka gospodarstw domowych z uwzględnieniem latyno
skiego pochodzenia gospodarza, marzec 2002 (w tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Family and Nonfamily Household Type by Hispanic Origin
Type of Householder: March 2002, U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/population/socdemo/ 
hispanic/ppl-165AabO4-2.pdf [ 11 IX 2010].

Typ gospodarstwa Gospodarstwa 
domowe 
w USA

Meksykanie Portorykań- 
czycy

Kubańczycy

liczba pro
cent

liczba pro
cent

liczba pro
cent

liczba pro
cent

Gospodarstwa rodzinne

łącznie 74 329 100,0 5441 100,0 834 100,0 358 100,0

małżeństwa 56 747 76,3 3 818 70,2 436 52,2 268 74,9

gospodarz płci męskiej 4 438 6,0 544 10,0 79 9,5 28 7,9

gospodarz płci żeńskiej 13 143 17,7 1 078 19,8 319 38,3 62 17,3

Gospodarstwa nierodzinne

łącznie 34 969 100,0 1 097 100,0 293 100,0 153 100,0

gospodarz płci męskiej 15 579 44,6 636 58,0 166 56,4 67 43,7

gospodarz płci żeńskiej 19 390 55,4 461 42,0 128 43,6 86 56,3

Rodziny latynoskie należą do stosunkowo licznych. W 2002 r. 26,5% takich 
rodzin liczyło powyżej pięciu osób. Wśród rodzin pełnych ten odsetek okazał się 
jeszcze wyższy i wynosił 31,2%. Najliczniejsze były rodziny meksykańskie - 30,9% 
z nich to rodziny ponad pięcioosobowe. Najmniej liczne były rodziny kubańskie, 
wśród których niemal 90% stanowiły domostwa złożone z mniej niż pięciu osób. 
Niemal połowa z nich, 43,1%, to rodziny dwuosobowe. W przypadku rodzin peł
nych, 35,7% Meksykanów żyło w rodzinach liczących powyżej pięciu osób. Rów
nież co piąty Portorykańczyk tworzył tak liczną rodzinę. U Kubańczyków rodziny 
ponadsześcioosobowe z gospodarzem płci męskiej właściwie nie istnieją, podobnie 
jak rodziny ponadsiedmioosobowe z samotnymi matkami. Wśród Portorykanek bę
dących głowami rodzin są jednak takie, które odpowiadają za utrzymanie rodzin 
sześcioosobowych i stanowią one 4,2%.

http://www.census.gov/population/socdemo/
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Tabela 29. Rodzaj rodziny wg wielkości i latynoskiego pochodzenia gospodarza, 
marzec 2002 (w tys.)

- wartości równe lub bliskie zeru

Rodzaj i wielkość 
rodziny

Rodziny 
w USA

Meksykanie Portorykań- 
czycy

Kubańczycy

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent
Rodziny

łącznie 74 329 100,0 5 441 100,0 834 100,0 358 100,0
dwie osoby 32 842 44,2 1 222 22,5 284 34,1 154 43,1
trzy osoby 16 569 22,3 1 224 22,5 219 26,2 89 24,8
cztery osoby 14 977 20,1 1 317 24,2 192 23,0 77 21,4
pięć osób 6 549 8,8 875 16,1 94 11,2 24 6,8
sześć osób 2 194 3,0 441 8,1 29 3,5 9 2,4
siedem lub więcej osób 1 197 1,6 362 6,7 17 2,0 5 1,5

Małżeństwa
łącznie 56 747 100,0 3 818 100,0 436 100,0 268 100,0
dwie osoby 24 129 42,5 672 17,6 134 30,6 104 38,8
trzy osoby 11 474 20,2 758 19,8 95 21,9 67 24,8
cztery osoby 12 655 22,3 1 024 26,8 117 26,9 66 24,7
pięć osób 5 657 10,0 733 19,2 62 14,3 20 7,4
sześć osób 1 859 3,3 351 9,2 17 3,9 6 2,3
siedem lub więcej osób 974 1,7 280 7,3 10 2,4 5 1,9

Samotny gospodarz płci męskiej
łącznie 4 438 100,0 544 100,0 79 100,0 28 100,0
dwie osoby 2 535 57,1 228 42,0 40 50,6 18 63,5
trzy osoby 1 155 26,0 151 27,7 21 26,8 5 17,0
cztery osoby 461 10,4 84 15,4 12 15,6 3 12,0
pięć osób 187 4,2 33 6,1 4 5,1 2 7,5
sześć osób 53 1,2 20 3,8 1 1,8 - -
siedem lub więcej osób 47 1,1 27 5,0 - - - -

Samotny gospodarz płci żeńskiej
łącznie 13 143 100,0 1 078 100,0 319 100,0 62 100,0
dwie osoby 6 178 47,0 321 29,8 111 34,7 32 52,4
trzy osoby 3 940 30,0 315 29,2 102 32,0 17 28,0
cztery osoby 1 861 14,2 209 19,4 62 19,3 7 11,5
pięć osób 705 5,4 108 10,1 28 8,7 2 3,9
sześć osób 283 2,2 69 6,4 11 3,3 3 4,2
siedem lub więcej osób 175 1,3 55 5,1 6 2,0 - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 6.2 Family Type by Size, and by Hispanic Origin Type 
of Householder: March 2002, U.S. Census Bureau, Current Population Survey, March 2002, Ethnic 
and Hispanic Statistisc Branch, Population Division, June 2003, http://www.census.gov/population/ 
socdemo/hispanic/ppl-165/tab06-2.pdf [11 IX 2010].

http://www.census.gov/population/
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Przeciętna wielkość rodziny latynoskiej w Kalifornii to 4,27 osoby, na Flory
dzie - 3,47, w Illinois i Teksasie - odpowiednio 4,22 oraz 3,93. We wszystkich 
czterech stanach odsetek rodzin pełnych (tj. z obojgiem rodziców) był zbliżony 
i wynosił około 70% (Kalifornia - 69,11%, Floryda - 70,72%, Illinois - 71,53%, 
Teksas - 71,05%). W przypadku rodzin z jednym obecnym rodzicem około dwu
krotnie przeważała liczba rodzin z samotną matką nad rodzinami z samotnym męż
czyzną: w Kalifornii 20,58% do 10,30%, na Florydzie 20,35% do 8,93%, w Illinois 
17,05% do 11,42% i w Teksasie 20,31% do 8,64%397.

Gospodarstwo domowe (household), według definicji przyjętych przez Biuro 
Spisu Powszechnego, tworzą wszyscy ludzie zamieszkujący w obrębie jednej jed
nostki mieszkalnej (housing unii). Jednostkę taką stanowi dom, mieszkanie, poje
dynczy pokój itd., które są samodzielnymi lokalami oddzielonymi od innych znaj
dujących się w danym budynku, do którego jest bezpośredni dostęp od zewnętrznej 
strony budynku lub ze wspólnego korytarza. Przyjęcie takiego założenia oznacza, 
że można wyróżnić dwa rodzaje gospodarstw domowych, tj. gospodarstwa rodzinne 
i nierodzinne398. Szczegółową sytuację dotycząca gospodarstw domowych w czte
rech badanych stanach przedstawiono w tabeli 30.

Tabela 30. Typy latynoskich gospodarstw domowych z uwzględnieniem ich 
wielkości (w wybranych stanach)

397 Census 2000, tab. P34H: Family Type by Presence and Age of Own Children (Hispa
nic or Latino Householder), U.S. Census Bureau, http://www.michigan.gov/documents/race_ 
msa_32199_7.pdf [26 V 2011].

398 2000 Census of Population and Housing, Summary Social, Economic and Housing Cha
racteristics, Selected Appendixes, Washington DC 2003, U.S. Census Bureau, http://www.census. 
gov/census2000/pubs/phc-2.html [11 IX 2010].

Kalifornia Floryda Illinois Teksas

łącznie 2 566 688 846 907 370 552 1 789 623

Gospodarstwa rodzinne 2 159 241 648 733 308 564 1 463 401

Gospodarstwa 2-osobowe 339 903 178 539 47 447 295 773

Gospodarstwa 3-osobowe 403 805 161 316 60 389 322 679

Gospodarstwa 4-osobowc 486 331 153 689 72 502 346 974

Gospodarstwa 5-osobowe 385 194 86 287 57 177 248 914

Gospodarstwa 6-osobowe 237 122 38 630 32 814 128 800

Gospodarstwa 7-osobowe lub większe 306 886 30 272 38 235 120 261

Gospodarstwa nierodzinne 407 447 198 174 61 988 326 222

Gospodarstwa 1-osobowe 270 615 142 382 41 984 241 431

Gospodarstwa 2-osobowc 92 731 40 171 12 974 59 356

Gospodarstwa 3-osobowe 22 013 7 923 3 271 12 870

http://www.michigan.gov/documents/race_
http://www.census
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Źródło: opracowanie własne na podstawie P 26H. Householdtype by household site (hispanic or la- 
tino householder), Census 2000 Summary File 1, U.S. Census Bureau, www.factfinder.census.gov. 
servlet/DTTable?_bm=y&=context=dt&-ds_name=DEC_2000_SFl_U&-CONTEXT=dt&-mt_name- 
=DEC_2000_SF 1 _U_P026H&-tree_id=4001 &-redolog=true&-all_geo_types=N&-geo_id=01OOOU- 
S&-geo_id=04000US06&-geo _id=04000US 12&-geo Jd=04000US 17&-geo_id=06000US48&- 
search_results=01000US&-fonnat=&-lang=en [26 V 2011].

Gospodarstwa 4-osobowe 10 781 3 936 1 873 6 475
Gospodarstwa 5-osobowe 5 407 1 929 1 009 3 389
Gospodarstwa 6-osobowe 2 835 910 440 1 421
Gospodarstwa 7-osobowe lub większe 3 065 923 437 1 280

Z przedstawionych danych wynika, że w Kalifornii, Illinois i Teksasie najlicz
niejsze są rodziny czteroosobowe. Wyjątek stanowi tylko stan Floryda, gdzie naj
więcej jest rodzin dwuosobowych.

Latynosi powyżej 15. roku życia wykazują znacznie większy dystans do in
stytucji małżeństwa niż biali nie-Latynosi w tym samym przedziale wiekowym 
(36,3% Latynosów pozostawało poza formalnymi związkami, podczas gdy bia
łych nie-Latynosów - 24,5%). Najwięcej rozwodów i osób żyjących w separacji 
odnotowano wśród Portorykańczyków. Kubańczycy mieli największy procent osób 
owdowiałych - 8,2%, co stanowiło niemal dwukrotnie większy procent niż w przy
padku Portorykańczyków (4,3%) i ponad dwa i pół razy liczniejszy niż u Meksyka- 
nów (3%)3”.

Latynoskie gospodarstwa domowe to w znacznej liczbie przypadków domo
stwa nie tylko wieloosobowe, ale również wielopokoleniowe. Tradycyjnie więzi ro
dzinne w społecznościach latynoskich należą do bardzo mocnych. W jednym domu 
mieszkają niejednokrotnie trzy pokolenia. Sytuacje takie są uwarunkowane charak
terystycznym stylem życia, ale w znaczącej liczbie przypadków są też wynikiem 
praktyczności i wymogiem realiów życia rodzin niezamożnych, których nie stać na 
kupno czy wynajęcie oddzielnego domu.

Niezwykle duży jest również procent gospodarstw domowych prowadzonych 
przez samotne matki. Przyczyniają się do tego takie czynniki, jak wczesne rozpoczy
nanie życia seksualnego wśród młodzieży latynoskiej oraz dość swobodne podejście 
do instytucji małżeństwa.

4.7. Problem przestępczości latynoskiej

Podejmowanym przez społeczeństwo amerykańskie działaniom w zakresie walki 
z przestępczością przyświeca idea stworzenia bezpiecznego środowiska życia. Wa-

3,9 Current Population Survey, tab. 3.2: Marital Status of the Population 15 Years and Over 
by Sex and Hispanic Origin Type. ..

http://www.factfinder.census.gov
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runkuje to normalny rozwój i prawidłowe funkcjonowanie organizmu społecznego. 
Chętnie przywołuje się statystyki, które mówią o malejącej liczbie popełnianych 
przestępstw, choć sceptycy tłumaczą takie zjawiska stosowaniem większych środków 
ostrożności przez przezornych obywateli. Świadomi zagrożeń unikają cieszących się 
złą sławą miejsc, wybierają taksówkę zamiast powrotu na piechotę. Stąd wniosek, że 
przestępcy się nie nawrócili, ale stracili wiele okazji do popełniania wykroczeń400.

400 Changing America. Indicators of Social and Economic Well-Being by Race and Hispanic 
Origin, 1998, September, The Council of Economic Advisers for the President’s Initiative on 
Race, http://www.gpoaccess.gov/eop/ca/pdfs/ca.pdf [11 IX 2010].

401 26 lutego 2004 roku organizacje Mexican American Legal Defense i National Council of 
La Raza przedstawiły w Kongresie (H.R. 3847, S. 2132) projekt ustawy End Racial Profiling Act, 
za: Racial Profiling May Soon be Over, „The Maldefian” 2004 (March).

402 Administration Misuses Criminal Database, Unlawfully Targets Immigrants, „National 
Council of La Raza” 2003, 17 XII, press release.

Znaczny udział w przestępczości mają mniejszości rasowe i etniczne. W 2001 r. 
64% więźniów stanowili przedstawiciele tych grup. Sytuacja taka doprowadziła 
do powstania w społeczeństwie amerykańskim nieprzychylnych Latynosom czy 
Afroamerykanom stereotypów. Ukształtowała też zachowania, w których z racji 
„wyglądu” przedstawiciele grup etnicznych znacznie częściej są traktowani przez 
organa władzy jako potencjalni podejrzani. Kierujący samochodem Latynos czy 
Afroamerykanin ma znacznie większą szansę zostać zatrzymanym przez policję niż 
biały. Przeprowadzone w całym kraju dochodzenia wykazały rzeczywistą tendencję 
u przedstawicieli organów egzekwujących prawo do znacznie skrupulatniejszego 
traktowania przedstawicieli społeczności etnicznych. W związku z powyższym na
rodził się problem określany mianem Racial Profiling. Profilowanie rasowe polega 
na z góry założonym, bezpodstawnym podejrzeniu o popełnienie przestępstwa przez 
przedstawiciela mniejszości rasowej lub etnicznej. Walka z tym zjawiskiem stanowi 
jeden z celów organizacji etnicznych i imigranckich, które znalazły poparcie dla niej 
również u władz federalnych. Ich zdaniem, praktyka ta podważa, fundamentalne 
w amerykańskim systemie prawnym, zasady domniemania niewinności i równości 
wobec prawa. Każdy powinien być sądzony za to, co zrobił, a nie za to, do jakiej 
należy rasy, jakiej jest płci i jakie są jego etniczne korzenie401.

Doświadczenia po wydarzeniach 11 września 2001 r. sprawiły, że ówczesny pro
kurator generalny, John Ashcroft, wystąpił z inicjatywą włączenia stanowej i lokalnej 
policji w sprawy związane z łamaniem federalnego prawa imigracyjnego. Pomysł 
ten spotkał się z natychmiastową krytyką organizacji broniących praw imigrantów. 
Co więcej, wniosły one sprawę do sądu. Według słów przewodniczącego organizacji 
National Council of La Raza, Raula Yzaguirre, nadanie stanowej i lokalnej policji 
uprawnień do dokonywania aresztowań o charakterze imigracyjnym podważyłoby 
poczucie bezpieczeństwa publicznego oraz przyczyniłoby się do wzmocnienia za
chowań określanych jako profilowanie rasowe402. Doprowadziłoby to do sytuacji, 
w której ofiary przestępstw i świadkowie obawialiby się zgłaszania tego faktu na 
policję. Przeciwne takiemu rozwiązaniu były również National Conference of State 

http://www.gpoaccess.gov/eop/ca/pdfs/ca.pdf
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Legislatures, National Association of Counties, National League of Cities oraz po
nad 60 lokalnych departamentów policji w całym kraju.

Problem profilowania rasowego znalazł odzwierciedlenie w sprawie U.S. v. Mon- 
tero-Camargowi z 2000 r., toczącej się w Kalifornii przed Sądem Apelacyjnym Dzie
wiątego Okręgu. Rzecz dotyczyła wydarzenia, do jakiego doszło w pobliżu punktu 
kontrolnego Patrolu Granicznego w El Centro, na północ od San Diego. Oskarżeni 
jechali dwoma samochodami z meksykańskimi tablicami rejestracyjnymi. Tuż przed 
punktem kontrolnym, w miejscu, gdzie znajdują się pierwsze znaki informujące 
o kontrolach Patrolu Granicznego, samochody zawróciły. Strażnicy pracujący w tym 
miejscu wiedzieli z doświadczenia, że jest to najczęstszy manewr przemytników 
usiłujących uniknąć kontroli. Podjęty pościg zakończył się zatrzymaniem podejrza
nych samochodów, aresztowaniem znajdujących się w nich osób i oskarżeniem ich 
o przestępstwa związane z posiadaniem broni i narkotyków. W czasie toczącego się 
postępowania oskarżeni dowodzili, że zatrzymania dokonano na podstawie nieuza
sadnionego podejrzenia. Sąd rejonowy nie uznał zastrzeżeń oskarżonych i zapadł 
wyrok. W uzasadnieniu słuszności zatrzymania przez Patrol Graniczny sąd wskazał 
kilka czynników. Po pierwsze, podejrzane zawrócenie tuż przed punktem kontrol
nym, po drugie, meksykańskie tablice rejestracyjne, następnie: praktykę stosowa
nia takiego manewru przez przemytników, latynoski wygląd osób znajdujących się 
w pojazdach i wreszcie fakt, że jeden z pasażerów na widok zbliżającego się samo
chodu patrolowego wyciągnął gazetę. Okręgowy Sąd Apelacyjny podtrzymał prze
konanie o słuszności zatrzymania, ale wskazał jednocześnie na błędy popełnione 
przez sąd niższej instancji w czynnikach uzasadniających to postępowanie. Zdaniem 
sądu apelacyjnego, błędem było uznanie czynnika, jakim jest latynoski wygląd po
dejrzanych, za uzasadniający podejrzenie.

W okolicy, w której większość stanowi populacja latynoska, prawdopodobieństwo, 
że dana osoba pochodzenia latynoskiego nie jest obywatelem, co więcej - o nieudo
kumentowanym pobycie, nie jest wystarczająco wysokie, by uznać wygląd latyno
ski za trafnie potwierdzający i uzasadniający podejrzenie403 404.

403 US v. Montero-Camargo: 9'* Circuit Rules Hispanic Appearance Not Proper Factor for 
Finding „Reasonable Suspicion " to Justify Stop, Immigrants’ Rights Update, Vol. 14, nr 4, 2000, 
http://www.nilc.org/pubs/iru/index.htm [11 1X2010].

404 Ibidem.
405 H. C. We s t, W. J. S ab o 1, M. C o o pe r, Prisoners in 2008, Bureau of Justice Statistics 

Bulletin, 2009, December, http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/p08.pdff22 XII 2010].

Wszystko to nie zmienia jednak faktu dużej przestępczości wśród populacji la
tynoskiej. Najczęściej problem ten się wiąże z aktywnością hiszpańskojęzycznych 
gangów. Ich działalność przestępcza skupiła się na handlu narkotykami, porwaniach 
samochodów i rozbojach. Liczba Latynosów skazanych na karę więzienia na mocy 
jurysdykcji zarówno stanowej, jak i federalnej, wzrosła pomiędzy 2000 a 2009 r. 
z 216 900 do 321 000. W latach 2000-2008 liczba hiszpańskojęzycznych więźniów 
wzrosła o 96 200 osób405. Szacunkowe dane z 2008 r. wykazały przejściowy spadek 

http://www.nilc.org/pubs/iru/index.htm
http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/p08.pdff22
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liczebności populacji latynoskiej osadzonej w więzieniach. Ogólny trend wzrostowy 
zapoczątkowany w 2000 r. został jednak podtrzymany. Dane wskazują, że najbar
dziej skłonni do łamania prawa byli 25-29-latkowie406. Ponad jedna trzecia wszyst
kich przestępstw z udziałem Latynosów popełniona została przez dwudziestolatków. 
W więzieniach stanowych najwięcej Latynosów odbywało kary za ciężkie przestęp
stwa: 58,4% w 2006 r.407 W sądowych statystykach na drugim miejscu znalazły się 
przestępstwa związane z narkotykami 22,4%. Pozostałe rodzaje przestępstw popeł
nianych przez latynoskich mieszkańców USA są związane z przywłaszczeniem wła
sności (10%) i zakłócaniem porządku publicznego (8,4%)408.

406 J. C h a i к e n, Correctional Population in the United States 1997, tab. 1.11: Number oj 
Sentenced Prisoners Under State and Federal Jurisdiction per 100,000 U.S. Residents in Each 
Group, by Gender, Race, Hispanic Origin, and Age, 1990 and 1997, http://bjs.ojp.usdoj.gov/con- 
tent/pub/pdf/cpus97.pdf [11 IX 2010]; H. C. West, W. J. Sabol, Prisoners in 2007, Bureau 
of Justice Statistics Bulletin, 2008, December, http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/p07.pdf 
[12 IX 2010].

407 H. C. We s t, W. J. S a b о 1, M. С о о p e r, op. cit.
40" Ibidem.

Tabela 31. Latynosi w więzieniach stanowych, 2006

Rodzaj przestępstwa Latynosi (%)

Przemoc 58,4

Morderstwa 14,8

Zabójstwa 1,0

Gwałty 3,0

Inne przestępstwa na tle seksualnym 9,6

Rabunki 13,6

Napaści 13,9

Inne 2,5

Własność 10,0

Włamania 1,1
Kradzieże 2,9

Kradzieże samochodowe 3,2

Oszustwa 1,2

Inne 1,7

Przestępstwa narkotykowe 22,4

Zakłócenia porządku publicznego 8,4

Inne 0,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. C. West, W. J. Sabol, M. Cooper, op. cit.

http://bjs.ojp.usdoj.gov/con-tent/pub/pdf/cpus97.pdf
http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/p07.pdf
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Analiza materiału zebranego przez Bureau of Justice Statistics przedstawia 
uproszczony profil hiszpańskojęzycznego przestępcy, którym jest w największej 
liczbie przypadków młody, dwudziestokilkuletni mężczyzna. Najczęściej dopuszcza 
się takich czynów, jak morderstwa, napaści i rabunki. Często również u podłoża jego 
problemów z prawem znajdują się narkotyki.

Z badań przeprowadzonych wśród latynoskich więźniów osadzonych w więzie
niach stanowych wynikało, że 80,7% z nich miało wcześniej kontakt ze środkami 
odurzającymi. Niemal co trzecie przestępstwo zostało dokonane przez osoby pozo
stające pod wpływem narkotyków, a 36,7% przez ludzi pod wpływem alkoholu409.

Statystyki dotyczące kontaktu z narkotykami są jeszcze bardziej niepokojące 
w przypadku młodzieży. Wynika z nich, że niemal połowa hiszpańskojęzycznej po
pulacji w wieku od 12 do 15 lat miała kontakt z marihuaną, a 70% z alkoholem410. 
Dane przedstawione w poniższej tabeli wskazują, że osoby do 25. roku życia znacz
nie częściej niż w innych kategoriach wiekowych sięgały po różne używki. Precy
zując te dane, należy jeszcze zaznaczyć, że wśród poszczególnych grup latynoskich 
Portorykańczycy przodują w kontaktach niemal ze wszystkimi zaprezentowanymi 
kategoriami używek. Najlepiej wypadają Kubańczycy, choć w spożywaniu alkoholu 
niemal dorównują, a w niektórych kategoriach wiekowych nawet wyprzedzają Por- 
torykańczyków.

Tabela 32. Używanie alkoholu, narkotyków i tytoniu w czasie ostatniego miesią
ca wg wieku oraz rasy i etniczności, 1998 (%)

409 J. Chai ken, Correctional Population in the United States 1997, tab. 4.16: Levels of 
Prior Drug and Alcohol Abuse, by Selected Characteristics of State and Federal Inmates, 1997, 
http://bjs.ojp.usdoj.gov/contenl/pub/pdf/cpus97.pdftll IX 2010].

410 Tab. 20: Estimated Prevalence of Youth Age 12 and Older Having Used Alcohol, Marijuana, 
Cocaine, or Crack-Cocaine in Lifetime or Past Month, by Age, Sex, Race/Ethnicity (by percent): 
1999, Drug Use Among Racial/Ethnic Minorities, U.S. Department of Heath and Human Services, 
National Institute on Drug Abuse, http://archives.drugabuse.gov/pdf/minorities03.pdft26 V 2011].

Grupa wiekowa

12-17 18-25 26-34 35+

Jakikolwiek nielegalny narkotyk (poza marihuaną)

biali (nie-Latynosi) 10,3 17,6 7,1 3,2

czarnoskórzy (nie-Latynosi) 9,9 17,1 9,4 4,8

Latynosi 9,9 11,1 5,4 3,5

Marihuana

biali (nie-Latynosi) 8,7 14,9 5,7 2,5

czarnoskórzy (nie-Latynosi) 8,3 15,2 7,4 3,3

Latynosi 7,6 9,0 3,2 2,4

http://bjs.ojp.usdoj.gov/contenl/pub/pdf/cpus97.pdftll
http://archives.drugabuse.gov/pdf/minorities03.pdft26


4.7. Problem przestępczości latynoskiej 139

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 8: Estimated Prevalence of Past-Month Drug Use in 
the United States, by Age, Sex, and Race/Ethnicity (by percent): 1998, Drug Use Among Racial/Ethnic 
Minorities, U.S. Department of Health and Human Services, National Institute on Drug Abuse, http:// 
archives.drugabuse.gov/pdf/minoritics03.pdf [12 V 2004].

Alkohol

biali (nie-Latynosi) 20,9 65,0 65,2 56,2

czarnoskórzy (nie-Latynosi) 13,1 50,3 54,8 38,3

Latynosi 18,9 50,8 53,1 47,7

Papierosy

biali (nie-Latynosi) 20,5 46,9 34,1 24,1

czarnoskórzy (nie-Latynosi) 13,7 30,7 31,5 32,2

Latynosi 15,1 31,5 25,4 27,0

Wśród odbywających kary pozbawienia wolności w więzieniach stanowych 
niemal trzy czwarte stanowili recydywiści (70,1%), w przeciwieństwie do więzień 
federalnych, gdzie największą grupę tworzyli osadzeni po raz pierwszy (52,5%)4". 
Geograficzne rozmieszczenie populacji więźniów hiszpańskojęzycznych w Stanach 
Zjednoczonych dostarcza dalszych interesujących informacji. Z przeprowadzonych 
w 2005 r. badań wynikało, że największa liczba Latynosów odbywała kary więzie
nia w stanach, które trudno zaliczyć do zazwyczaj postrzeganych jako latynoskie. 
Znalazły się w nich północnowschodnie stany: Pensylwania (1714 więźniów latyno
skich na 100 tys. mieszkańców), Connecticut (1401 więźniów latynoskich na 100 tys. 
mieszkańców), Massachusetts (1229 więźniów latynoskich na 100 tys. miesz
kańców). Stany o tradycyjnie najliczniejszej populacji latynoskiej, jak Kalifornia 
(782 więźniów latynoskich na 100 tys. mieszkańców), Teksas (830 więźniów latyno
skich na 100 tys. mieszkańców), Arizona (10 175 więźniów latynoskich na 100 tys. 
mieszkańców), Floryda (382 więźniów latynoskich na 100 tys. mieszkańców), wbrew 
oczekiwaniom nie zajmowały czołowych lokat w tych zestawieniach411 412.

411 J. Chai ken, Correctional Population in the United States 1997, tab. 4.11: Criminal 
History of State and Federal Prison Inmates, by Gender and Race/Hispanic Origin, 1997, http:// 
bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/cpus97.pdf [11 IX 2010].

412 P. M. H а г г i s о n, A. J. В e c k, tab. 14: Number of Inmates in State Prisons and Local 
Jails per 100,000 Residents, by Gender,Race, Hispanic Origin, June 30, 2005, Prison and Jail 
Inmates at Midyear 2005, Bureau of Justice Statistics Bulletin, http://bjs.ojp.usdoj.gov/index . 
cfm?ty=pbdetail&iid=1863 [23 XII 2010].

W 2007 r. już 40% wszystkich skazanych przestępców federalnych było Laty
nosami. W przypadku hiszpańskojęzycznych przestępców osądzonych na szczeblu 
federalnym badacze zwracają uwagę na znaczny wzrost (270%) liczebny tej grupy, 
począwszy od początku lat 90. ubiegłego stulecia. U podłoża tego niemal czterokrot
nego przyrostu w przytoczonych statystykach leżą skutki zjawiska imigracji. Niemal 
trzy czwarte (72%) tej liczby stanowili ci, którzy nie mieli amerykańskiego obywa

http://bjs.ojp.usdoj.gov/index
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telstwa. Co więcej, spośród wszystkich Latynosów skazanych w sądach federalnych 
48% oskarżono o przestępstwa o charakterze imigracyjnym, 37% - o przestępstwa 
narkotykowe, a 15% - o inne. Znamienne są również dane mówiące, gdzie najwięcej 
takich spraw rozpatrywano. W przywołanym już wcześniej 2007 r. ponad połowę 
(56%) latynoskich przestępców osądzono w zaledwie pięciu (spośród 94) okręgach 
sądowych. Istotne jest również, że były to okręgi położone w bliskim sąsiedztwie 
południowej granicy USA, na terytorium Teksasu, Arizony, Kalifornii i Nowego 
Meksyku. Trzy czwarte spraw o charakterze przestępstw ¡migracyjnych dotyczy
ło nielegalnego przekroczenia granicy lub bezprawnego przebywania na terytorium 
Stanów Zjednoczonych413.

4” M. H. L o p e z, M. T. L i g h t, A Rising Share: Hispanics and Federal Crime, Pew Hi
spanic Center, Washington D.C., 2009, February 18, http://pewhispanic.org/reports/report.php?
ReportlD=104 [27 X11 2010],

Przestępczość populacji latynoskiej wyrasta ze wspomnianych już wcześniej 
problemów: ubóstwa, niskiego poziomu wykształcenia oraz z łatwego dostępu do 
narkotyków. Latynosi w Stanach Zjednoczonych stanowią wyjątkowo młodą po
pulację. Wśród napływających imigrantów dominują niewykwalifikowani młodzi 
mężczyźni, którzy zasilają szeregi poszukujących pracy w nisko płatnych sektorach 
amerykańskiej gospodarki. Konkurencja na rynku pracy oraz niskie zarobki skłania
ją wielu z nich do poszukiwania alternatywnych dróg prowadzących do szybszego 
wzbogacenia się. Sposobem na „lepsze życie” często wydaje się przystąpienie do 
jednego z etnicznych gangów. Popularność takich grup wśród młodzieży latynoskiej 
wynika z faktu, że zaspokajają one wiele ich potrzeb. Przede wszystkim dają po
czucie przynależności do wspólnoty. Nowi imigranci szczególnie mocno odczuwają 
skutki wynikające m.in. z trudności adaptacyjnych do nowych warunków życia czy 
problemów w komunikowaniu się, co skazuje ich na życie w zamkniętym kręgu 
etnicznej społeczności. Przynależność do grupy sprzyja poczuciu bezpieczeństwa. 
Często decyzja o przyłączeniu się do gangu wynika z lojalności wobec starszego ro
dzeństwa czy kolegów, którzy wcześniej zdecydowali się na ten krok, a często także 
z chęci zaspokojenia potrzeby władzy. Decydując się na przystąpienie do któregoś 
z gangów, należy się liczyć z koniecznością całkowitego podporządkowania się woli 
grupy. Zważywszy na sprzeczną z obowiązującym prawem aktywność gangów, ich 
liczebność i popularność w dzielnicach etnicznych, nie dziwi duża skala przestęp
czości w tych miejscach.

Napady, rozboje i pobicia to tylko jeden z elementów przestępczej działalno
ści populacji latynoskiej. Społeczność ta, jak wskazują również zaprezentowane 
powyżej dane, wyjątkowo blisko jest powiązana z problemem narkotyków. Moż
na stwierdzić, że świat latynoamerykański stanowi zaplecze amerykańskiego rynku 
narkotykowego. Sprawia to, że Latynosi częściej niż przedstawiciele innych grup et
nicznych są zaangażowani w problemy przemytu i handlu narkotykami. Dostępność 
do narkotykowego rynku nie pozostaje więc bez wpływu na poziom przestępczości, 
czego w szczególności dowodzi fakt, że co trzeci czyn niezgodny z prawem dokona
ny został przez osoby będące pod wpływem narkotyków. 4 * *

http://pewhispanic.org/reports/report.php
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4.8. Stopień niepodobieństwa414 i problem separacji ludności 
latynoskiej

414 Powszechnie używanym miernikiem stopnia segregacji jest tzw. indeks niepodobieństwa 
(Index of Dissimilarity). Mierzy się go w dwóch skalach: od 0 do 1 i od 0 do 100, w zależności od 
tego, czy dane mają być wyrażone w procentach, czy liczbach ogólnych. Im wyższa liczba indek
su, tym większa segregacja. Wartość poniżej 30 wskazuje na niski stopień segregacji, a 40-50 na 
umiarkowany. W przypadku zmian w indeksach różnica do 5 punktów oznacza niewielką zmia
nę bądź rzeczywisty brak zmiany, 5-10 pkt - zmianę umiarkowaną, powyżej 10 pkt - znaczną 
zmianę. R. Farley, Racial Residential Segregation Census 2000 Findings, University of Michi
gan, Population Studies Center, http://enceladus.isr.umich.edu/race/calculate.html [27 Xll 2010]; 
A. P o r t e s, R. R u m b a u t, op. cil., s. 50.

415 Beyond the Census: Hispanic and an American Agenda, National Council of La Raza, 
Waszyngton 2001; America Becoming..., s. 110.

Populacja latynoska, chociaż wzrasta liczebnie i zasiedla coraz większe obszary 
USA, żyje jednak w dużej izolacji. Przeciętna biała osoba nielatynoskiego pocho
dzenia żyje w środowisku w 6,5% reprezentowanym przez Latynosów, podczas gdy 
przeciętny Latynos mieszka w społeczności w 46,5% zdominowanej przez ludność 
pochodzenia latynoskiego. Co więcej, badania dowodzą, że stopień izolacji wzrósł 
w 2000 r. w porównaniu do 1990 r.415 Pomimo wzrostu liczebności mniejszości za
mieszkujących przedmieścia, stopień separacji od ludności białej w tych rejonach 
właściwie się nie zmienił.

Tabela 33. Separacja i izolacja ludności latynoskiej, 1980-2000

Indeks separacji 
w rejonach 

metropolitalnych

Indeks separacji 
w miastach 
centralnych

Indeks separacji 
w przedmieściach

1980 1990 2000 1980 1990 2000 1980 1990 2000
Latynosi

Indeks niepo
dobieństwa 
z białymi

50,7 50,6 51,5 53,5 53,0 52,7 42,7 44,0 46,5

Indeks niepo
dobieństwa 
z czarnymi

60,6 54,0 49,2 59,0 52,5 47,7 58,9 51,9 48,0

Indeks niepo
dobieństwa 
z Azjatami

50,3 48,4 49,5 51,1 48,2 49,5 46,0 45,1 46,8

Przeciętny Latynos mieszka w sąsiedztwie:
% białych 47,3 41,8 36,5 40,3 35,0 30,0 57,5 50,2 43,3

% czarnych 10,2 10,2 10,8 13,0 12,9 13,1 5,9 6,9 8,4

http://enceladus.isr.umich.edu/race/calculate.html
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Segregation and Isolation Weighted Avarages, 1980-2000, 
Lewis Mumford Center for Comparative Urban and Regional Research, www.albany.edu/mumford/ 
census [12 IX 2010].

% Latynosów 38,4 42,4 45,5 42,4 46,2 49,3 32,6 37,6 41,4

% Azjatów 3,0 5,2 5,9 3,1 5,5 6,1 2,9 4,9 5,7

Stopień izolacji ogółu populacji latynoskiej od ludności białej zmienił się z 45,7 
w 1990 r. do 26,6 w 2000 r. W społecznościach, w których odnotowano niewielki 
odsetek Latynosów (mniej niż 3% populacji), indeksy separacji były niższe, z ten
dencją do dalszego zmniejszania się (z 39,7 do 31,0). Tam, gdzie Latynosi stanowili 
więcej niż 10%, populacji indeksy wzrosły w latach 90. z 46,8 do 48,8416. Niestety 
trzy czwarte Latynosów mieszka w tym drugim typie społeczności, podczas gdy 
tylko co dwudziesty w społecznościach z niewielkim odsetkiem ludności latyno
amerykańskiej.

'"6 J. R. L o g a n, The New Ethnic Enclaves...', J.Iceland, D. H. Weinberg, E. Stein
metz, Racial and Ethnic Residential Segregation in the United States: 1980-2000, U.S Census 
Bureau, www.census.gov/hhes/www/resscg.html - 8k - 4 Mar 2004, s. 77, Fair Housing Act, 
www.usdoj.gov/crt/housing/title8.htm [15 1 2005].

Analizując powyższe dane, łatwo zauważyć, że współczynniki separacji ludno
ści latynoskiej z większościową, białą częścią populacji, były wyższe w centrach 
miast niż na przedmieściach. Podłoże tych różnic stanowiły stopień zagęszczenia 
i charakterystyka społeczności latynoskich zamieszkujących te dwa obszary. Cen
tra miast stały się punktem docelowym głównie migracji nowo przybywających. 
Zapewniały osiedlającym się korzystne rozwiązania, jak możliwość znalezienia 
tańszego miejsca zamieszkania, głównie w dzielnicach etnicznych, oraz łatwy do
stęp do środków transportu publicznego. W obrębie centrów miast rozwinęły się 
dzielnice etniczne, które również stanowiły magnes przyciągający imigrantów, gdyż 
osiedlenie się w miejscu tożsamym kulturowo pozwalało zmniejszyć szok adapta
cyjny imigranta. Koncentracja grup latynoskich w określonych rejonach miasta 
i stały wzrost ich liczebności powodował, że znacznie mocniej odczuwalne dla sąsia
dującego otoczenia były negatywne skutki takiego procesu. Wzrost przestępczości 
w dzielnicach oraz konflikty wynikające z różnic kulturowych powodowały, że wza
jemna adaptacja stała się procesem niezwykle trudnym. Mieszkańcy przedmieść nie 
doświadczali takich problemów z oczywistych względów. Społeczności latynoskie 
osiedlające się w tych rejonach zwykle nie przypominały wzorcami zachowań tych 
z centrów miast. Zamieszkanie na przedmieściach wielkiego miasta było w Stanach 
Zjednoczonych oznaką awansu społecznego. Wśród Latynosów zamieszkujących 
przedmieścia odnajdziemy więc raczej kolejne pokolenia imigrantów przybyłych 
do USA, a to oznacza, że stopień ich asymilacji ze społeczeństwem amerykańskim 
jest znacznie wyższy. Tym samym pewne wzorce zachowań i stylu życia odbiega
ją również od tych odnajdowanych w dzielnicach etnicznych. Zmieniało to relacje 

http://www.albany.edu/mumford/
http://www.census.gov/hhes/www/resscg.html
http://www.usdoj.gov/crt/housing/title8.htm
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z najbliższym otoczeniem i nie powodowało tak wielu konfliktów, co odzwiercie
dlały niższe wskaźniki indeksu niepodobieństwa. Fakt że wskaźniki wciąż pozosta
wały dość wysokie, wskazywał, jak wielką rolę w postrzeganiu świata odgrywały 
stereotypy.

Zjawiskiem coraz częściej dostrzeganym i komentowanym była izolacja zwią
zana z miejscem zamieszkania. Choć oficjalnie zjawisko takie nie istniało, praktyka 
głównie w handlu nieruchomościami wskazywała na co innego. Problem ten dotyczył 
przede wszystkim przedmieść, a więc rejonów, gdzie przenoszą się wszyscy, którzy 
podnieśli swój status społeczny. Stopień separacji w ciągu ostatniej dekady XX w. 
wzrósł (patrz tab. 34) i rozwija się tendencja powstawania przedmieść etnicznych.

Tabela 34. Separacja Latynosów i białych w rejonie przedmieść wybranych 
miast

Źródło: opracowanie własne na podstawie Segregation and Isolation Weighted Avarages...

Lokata Przedmieścia Indeks separacji 
w 1990 r.

Indeks separacji 
w 2000 r.

1. Los Angeles-Long Beach, CA 59,2 62,0

2. San Francisco, CA 49,6 54,3

3. San Diego, CA 38,6 44,7

4. Chicago, IL 48,7 54,0

5. Houston, TX 41,4 47,2

6. Dallas, TX 37,3 42,8

7. Miami, FI 50,0 43,2

8. Orlando, FI 32,3 40,6

Najczęściej spotykaną praktyką było oferowanie przedstawicielom mniejszości 
możliwości zakupu domu w innej okolicy niż ta, która się cieszyła żywym zain
teresowaniem białych nabywców. Prowadzone w tym kierunku badania wykazały 
jednak, że praktyki takie stosowane były przez pośredników na wyraźne sugestie 
ze strony społeczności zamieszkującej dany rejon. Zdarzały się również sytuacje, 
w których z powyższych powodów także banki odmawiały zastawu hipotecznego, 
zaś w przypadku wynajmowania mieszkania, właściciele zawyżali stawki417. By 
uniknąć konfliktowych sytuacji, w 1988 r. ustanowione zostało prawo, Fair Housing 
Act {The Title VII of the 1968 Civil Rights Act), wprowadzające równe szanse w sfe
rze mieszkalnictwa dla wszystkich. Akt, który wszedł w życie rok później, zakazy
wał dyskryminacji przy zakupie, wynajmie czy dostarczaniu usług lub udogodnień 

417 M. S e i 11 e s, The Perpetuation of Residential Racial Segregation in America: Historical 
Discrimination, Modern Forms of Exclusion and Inclusionary Remedies, „Journal of Land Use 
and Environmental Law” 1996.
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ze względu na rasę, religię, preferencje seksualne, inwalidztwo, status rodziny czy 
pochodzenie“"8.

418 J. I c e 1 a n d, D. H. We i n b c r g, E. S l e i n m e l z, op. cit., s. 77, Fair HousingAct...
419 M. S e i 11 e s, op. cit.
420 G. Vernez, K. F. McCarthy, op. cit. [12 IX 2010].

Istniał jednak jeszcze jeden wymiar dyskryminacji związany z separacjąw miej
scach zamieszkania. Zyskał on miano white flight i polegał na wyprowadzaniu się 
mieszkańców danej społeczności w odpowiedzi na osiedlanie się w ich sąsiedztwie 
przedstawicieli mniejszości. Nie następowało to jednak od razu. Tolerancja dla 
mniejszości związana jest z istnieniem swoistego punktu granicznego. Stanowi go 
określona liczba mniejszości mieszkających w sąsiedztwie. Po jej przekroczeniu na
stępują wyprowadzki tych, którym taka sytuacja zaczyna już przeszkadzać.

Jakie są skutki separacji? Między innymi koncentracja ubóstwa i powstawanie 
miejskich gett, którym nieobce są takie problemy, jak niski poziom oświaty, małe 
możliwości na rynku pracy, przestępczość, zależność finansowa od pomocy świad
czonej przez państwo itd. Jednocześnie naukowcy badający ten problem zauważyli, 
że np. stworzenie uczniom możliwości wyrwania się z getta skutkuje uzyskiwaniem 
przez nich lepszych ocen, częstszą niż w przypadku uczniów z „normalnych” śro
dowisk chęcią kontynuowania nauki w szkołach wyższych i mniejszym odsetkiem 
osób rezygnujących z tej nauki.

W przypadku problemu separacji udowodniono, że skutecznym sposobem walki 
z nią jest integracja. Proces ten nie przynosi szkód społecznościom lepiej sytuowa
nym, a równocześnie stwarza doskonałą szansę awansu dla ubogich mieszkańców 
etnicznych, którą potrafią oni wykorzystać. Eksperyment przeprowadzony na czar
nej społeczności w Chicago wykazał, że grupa, którą przesiedlono do osiedli białych 
Amerykanów średniej klasy, poprawiła swoją pozycję na rynku pracy (wiele z tych 
osób po raz pierwszy w życiu w ogóle znalazło pracę), a także w dziedzinie edukacji. 
Chociaż połowa badanej grupy doświadczyła na samym początku przejawów dys
kryminacji, to jednak większość dobrze zaadaptowała się do nowej społeczności418 419.

4.9. Populacja Latynosów urodzonych poza USA

Populacjęforeign born, czyli osób urodzonych poza USA, stanowią trzy kategorie: 
imigranci legalni, imigranci nielegalni oraz osoby przebywające legalnie na teryto
rium USA, ale niebędące imigrantami420. W 2007 r. w skład społeczeństwa amery
kańskiego wchodziło 38,1 milionów obcokrajowców. Liczba ta równała się 12,6% 
całkowitej liczby mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Latynoskie pochodzenie 
deklarowało niemal 15% mieszkających w USA osób, przy czym wśród osób uro
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dzonych na terytorium USA, czyli tzw. native born, 10,% uważało się za Latynosów, 
podczas gdy w grupie foreign born procent ten był równy 48421. Udział procentowy 
hiszpańskojęzycznej grupy foreign born różnicował się w zależności od badanej de
kady. Najwięcej, ponad 30%, populacja ta liczyła w latach 90., 21,5% w latach 1980- 
-1989, 10,5% w latach 70. i 6,6% przed rokiem 1970422.

Wśród 45,4 min Latynosów mieszkających w 2007 r. w USA 64% było mek
sykańskiego pochodzenia. Meksykanie dominują pod względem liczebności nad 
innymi grupami hiszpańskojęzycznymi zarówno wśród tych urodzonych na teryto
rium Stanów Zjednoczonych, jak i przybyłych z zewnątrz. W przypadku Kubańczy- 
ków, którzy stanowili 3,5% populacji latynoskiej w USA, 2,3% urodziło się w USA, 
a 5,4% należało do kategorii foreign born. Warto przyjrzeć się w tych zestawieniach 
danych populacji Portorykańczyków. Pamiętając, że są obywatelami amerykański
mi, zaskakujące może się wydawać, że część, choć niewielu (0,3%), uważa się za 
obcokrajowców423.

Tabela 35. Populacja Latynosów urodzonych poza USA wg daty przybycia 
i statusu obywatelskiego, 2006 (w tys.)

421 E. M. G r i e c o, Race and Hispanic Origin of the Foreign-Bom Population in the United 
States: 2007, American Community Survey Reports, 2010, January, http://www.census.gov/prod/ 
2010pubs/acs-ll.pdf [27 XII 2010].

422 Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, tab. 8.1: Foreign- 
Born Population by Sex, Citizenship Status, Year of Entry, Hispanic Origin, and Race, 2006, U.S. 
Census Bureau, http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2006/2006_tab8.1 a.xls 
[27 XII 2010].

425 E. M. G r i e c o, op. cit.

Status obywatelstwa i data przybycia Całkowita populacja 
urodzonych poza USA

Latynosi

liczba procent liczba procent

Wszyscy

łącznie 35 659 100,0 17 234 100,0

Po 2000 r. 8 927 25,0 4 903 28,4

1990-1999 11 245 31,5 5 671 32,9

1980-1989 7 505 21,0 3 704 21,5

1970-1979 4 130 11,6 1 817 10,5
przed 1970 3 853 10,8 1 140 6,6

Naturalizowani obywatele

łącznie 13 884 100,0 4318 100,0

Po 2000 r. 526 3,8 255 5,9

1990-1999 3 161 22,8 809 18,7

1980-1989 4 098 29,5 1 363 31,6

http://www.census.gov/prod/
http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2006/2006_tab8.1


146 Rozdział 4. Imigracja latynoska w świetle materiałów spisowych

1970-1979 2917 21,0 1 024 23,7
przed 1970 3 183 22,9 867 20,1
Bez obywatelstwa
łącznie 21 775 100,0 12916 100,0
Po 2000 r. 8 402 38,6 4 648 36,0
1990-1999 8 084 37,1 4 862 37,6
1980-1989 3 407 15,6 2 340 18,1

1970-1979 1 213 5,6 793 6,1
przed 1970 670 3,1 273 2,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Population Survey, Annual Social and Economic Supple
ment, tab. 8.1: Foreign Born Population by Sex, Citizenship Status, Year of Entry, Hispanic Origin 
and Race, 2006, U.S. Census Bureau, //www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2006/2006_  
tab8.la.xls [27 XII 2010].

Populacja Latynosów urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi odzwierciedla 
wzory osiedlania się na obszarach znanych już z charakterystyki ogółu populacji 
latynoskiej. Rejony te różnicują się w zależności m.in. od kraju, z jakiego pochodzą 
Latynosi. Dla przykładu około trzech na czterech Latynosów urodzonych w obrębie 
Karaibów osiedlało się w Nowym Jorku i Miami. Meksykanie najchętniej migrowali 
do Los Angeles i Chicago, ale znaczna ich liczba zamieszkiwała również na terenie 
Teksasu424. Wyraźna była tendencja do zasiedlania nie tylko określonych regionów, 
ale również terenów miejskich.

424 Coming From the A mericas: A Profile of the Nation's Foreign-Born Population from Latin 
America (2000 Update), U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/prod/2002pubs/cenbr01-2. 
pdf [12 IX 2010].

Tabela 36. Populacja Latynosów urodzonych poza USA wg zamieszkiwanego 
regionu w USA i regionu pochodzenia, marzec 2002 (w tys.)

Region Region urodzenia
Ameryka 
Łacińska

Karaiby Ameryka 
Środkowa

Ameryka 
Południowa

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent
łącznie 16 943 100,0 3 102 100,0 11 819 100,0 2 022 100,0
Northeast 3 263 19,3 1 567 50,5 775 6,6 920 45,5
Midwest 1 143 6,7 44 1,4 1 021 8,6 77 3,8
South 5 658 33,4 1 377 44,4 3 552 30,1 729 36,0
West 6 880 40,6 114 3,7 6 470 54,7 296 14,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 4.14: Foreign-Born Population living in U.S, Regions 
by Sex and Region of Birth: March 2002, Foreign-Bom Population of the United States, Current Po
pulation Survey - March 2002, U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/prod/2003pubs/p20-539 . 
pdf [12 IX 2010].

file:////www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2006/2006_
http://www.census.gov/prod/2002pubs/cenbr01-2
http://www.census.gov/prod/2003pubs/p20-539


4.10. Uchodźcy i nielegalna imigracja latynoska 147

Najpopularniejszymi stanami pod względem liczebności populacji obcokrajow
ców mieszkającej na ich terytorium są: Kalifornia - 25,8% całkowitej liczby foreign 
born, Nowy Jork - 10,8%, Teksas - 10,3%, Floryda - 9,0%, New Jersey - 4,6% 
i Illinois - 4,5%425.

425 E. M. G r i e c o, E. N. Tr e v e 1 y a n, Place ofBirth ofthe Foreign-Born Population: 2009, 
American Community Survey Briefs, 2010, October, http://www.census.gov/prod/2010pubs/ 
acsbrO9-15.pdf [27 XII 2010].

426 D. A. S c h m i d 1 e y, C. Gibson, Profile of the Foreign Born Population in the Uni
ted States: 1997, Current Population Reports 1999, U.S. Census Bureau, www.census.gov/prod/ 
99pubs/p23-l95.pdf [12 IX 2010].

427 D. A. S c h m i d 1 e y, Current Population Reports, Profile of the Foreign-Born Population 
in the United States: 2000, U.S. Census Bureau, http://usa.usembassy.de/etexts/soc/cprforeign- 
bom2000.pdf [12 IX 2010].

42H N. P. Walters, R. T. Cortes, Year of Entry of the Foreign-Bom Population:2009, 
American Community Survey Briefs, 2010, October, http://www.census.gov/prod/2010pubs/ 
acsbrO9-17.pdf [27 XII 2010].

429 Więcej o problemie nielegalnej imigracji w rozdz. Wybrane problemy imigracji latyno
skiej na szczeblu federalnym.

Imigranci przybywający do Stanów Zjednoczonych różnicują się również pod 
względem długości czasu, jaki spędzają, mieszkając w USA. Średnia długość tego 
okresu dla poszczególnych grup nie odbiega zasadniczo od średniej całej populacji 
obcokrajowców, która w 2000 r. wyniosła 14,4 roku426. Średnia całej populacji Laty
nosów była o rok krótsza i wynosiła 13,5 roku. W przypadku poszczególnych grup 
hiszpańskojęzycznych najwyższą średnią mieli Kubańczycy (17,6 roku), co było re
zultatem głównej fali ¡migracyjnej tej narodowości przypadającej na lata 1960-1970. 
W przypadku obywateli Ameryki Środkowej (w tym Meksykanów - 12,8 roku) 
średnia wynosiła 12,9 roku 427.

W kompozycji etniczno-rasowej strumienia imigracyjnego do USA widać wy
raźną zmianę, począwszy od lat 60. XX wieku. Narodziny współczesnej imigracji la
tynoskiej do tego kraju datuje się dwie dekady później. Przed 1980 r. populacja obco
krajowców pochodzących z obszaru latynoamerykańskiego liczyła 44,6%. W dwóch 
następnych dekadach odnotowano wzrost do 56,3% (1980-1989) i 56,2 (1990-1999). 
Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku utrzymało podobny poziom, tj. 54%428.

4.10. Uchodźcy i nielegalna imigracja latynoska

Nielegalna imigracja w Stanach Zjednoczonych stanowi coraz bardziej palący pro
blem429. Zjawisko to wymyka się spod kontroli władz i rozwija niezależnie od wszel
kich starań administracji próbującej okiełznać rzesze nielegalnie przybywających 
imigrantów. Niestety żadna agenda rządowa nie jest w stanie podać konkretnych 
danych dotyczących tej społeczności. Możliwe do zaprezentowania są tylko przybli- 

http://www.census.gov/prod/2010pubs/
http://www.census.gov/prod/
http://usa.usembassy.de/etexts/soc/cprforeign-bom2000.pdf
http://www.census.gov/prod/2010pubs/
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żonę wartości. Pomocnym narzędziem w ustaleniu szacunkowej liczby nielegalnych 
imigrantów może być tzw. amnestia, czyli rządowe zezwolenie na zalegalizowanie 
pobytu osobom przebywającym bezprawnie na terytorium USA. Rozwiązanie takie 
jest jednak na tyle rzadkie, że nie może stanowić stałego miernika.

Z szacunkowych danych Biura ds. Obywatelstwa i Imigracji (U.S. Citizenship 
and Immigration Services) wynika, że w 2000 r. na terytorium Stanów Zjednoczo
nych przebywało 7 min nielegalnych imigrantów. To dwa razy więcej niż w 1990 r., 
kiedy ich liczbę określano na 3,5 min. Wynika z tego, że około 2,5% całej populacji 
amerykańskiej stanowili ludzie przebywający na terytorium państwa bezprawnie. 
Obecnie badacze dowodzą, że niemal jeden na trzech imigrantów jest w USA niele
galnie430. Jak można się spodziewać, Kalifornia była stanem z największym odset
kiem takich mieszkańców — około 2,2 min, czyli 32% całkowitej liczby bezprawnie 
przebywających w USA431. Wśród innych stanów o znacznym przyroście nielegal
nych rezydentów należy również wymienić Teksas (1,2 min), Florydę (700 tys.) 
i Illinois (500 tys.)432.

430 S.A. Camarota, Immigrants in the United States, 2007. A Profile of Americas Foreign 
Born Population, Center for Immigration Studies, http://www.cis.org/immigrants_profile_2007 
[27 XII 2010].

431 Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: 1990 
to 2000, Office of Policy and Planning, U.S. Immigration and Naturalization Service, htlp://www. 
dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/Ill_Report_1211.pdf [12 IX 2010].

432 J. Passel, New Estimates of the Undocumented Population in the United States, Mi
gration Policy Institute, 2002, May 22, http://www.migrationinformation.org/feature/display. 
cfm?ID=19 [12 IX 2010].

433 Ibidem-, A.. P o r t e s, R. R u m b a u t, op. cit., s. 10.
434 J. Scalia, M. F. X. Litras, Immigration Offenders in the Federal Criminal Justice 

System, 2000, U.S. Department of Justice, http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/iofcjsOO.pdf 
[12 1X2010].

Rysunek 7 przedstawia procentowy udział nielegalnych imigrantów w populacji 
osób urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi w poszczególnych stanach.

Najwięcej nielegalnych przybyszów wywodzi się z Meksyku433. W 1990 r. liczba 
przybywających stamtąd imigrantów szacowana była na 2 min, po czym w 2000 r. 
wzrosła już do 4,8 min. Równocześnie populacja nielegalnie przebywających 
w USA Meksykanów stanowiła 69% całej tej grupy. W przypadku Kubańczyków za
kładano, że w 1990 r. było 2 tys. nielegalnych imigrantów tej narodowości, podczas 
gdy w 2000 r. już 7 tys.

Dane przedstawione w raporcie Departamentu Sprawiedliwości434 wskazują, że 
75% podejrzanych o przestępstwa imigracyjne to osoby, którym zarzucano właśnie 
nielegalne przekroczenie granicy, 20% próbowano udowodnić nielegalny przerzut 
ludzi przez granicę, a tylko 5% stanowili podejrzani o przestępstwa wizowe i inne 
na tle imigracyjnym.

Ponad połowę przestępstw ¡migracyjnych (57%) przypisuje się Meksykanom, 
z czego 87% stanowili Meksykanie podejrzani o bezprawne przekroczenie granicy

http://www.cis.org/immigrants_profile_2007
http://www.migrationinformation.org/feature/display
http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/iofcjsOO.pdf
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Rysunek 7. Udział nielegalnych imigrantów w populacji osób urodzonych poza 
granicami USA wg stanów, 2000435

435 J. Passel, R. Capps, M. E. Fix, Undocumented Immigrants: Facts and Figures, 
Urban Institute Immigration Studies Program, 2004, http://www.urban.org/publications/1000587. 
html [12 IX 2010].

436 J. S c a 1 i a, M. F. X. L i t r a s, op. cit.
437 J. P a s s e 1, R. C a p p s, M. F i x, op. cit.

Źródło: J. Passel, R. Capps, M. E. Fix, Undocumented Immigrants: Facts and Figures, Urban Institute 
Immigration Studies Program, 2004, http://www.urban.org/publications/1000587.html [12 IX 2010].

ze Stanami, 11% o szmuglowanie ludzi, a 3% o inne przestępstwa imigracyjne436. 
Nielegalnym przerzutem ludzi przez granicę zajmowały się głównie osoby mające 
amerykańskie obywatelstwo - 64,3%.

Udział nielegalnych imigrantów w amerykańskiej sile roboczej jest wyjątkowo 
duży w porównaniu z imigrantami legalnymi. Dzieje się tak głównie dlatego, że 
pominąwszy nawet większą skłonność do pracy za niższe stawki, populacja nie
legalnych imigrantów to w większości młodzi mężczyźni, co sprawia, że odsetek 
osób niemogących pracować z różnych powodów (choroba, szkoła, emerytura) jest 
mniejszy437.

W 2001 r. nielegalni imigranci pracowali na 1,4 min etatów w handlu hurtowym 
i detalicznym, 1,3 min w przemyśle, po 1,2 min w produkcji przemysłowej i rolnic
twie, a 620 tys. w budownictwie. Według danych z 2000 r., 4,5-milionowa populacja 

http://www.urban.org/publications/1000587
http://www.urban.org/publications/1000587.html
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nielegalnych imigrantów z Meksyku wypracowała około 220 mld dolarów liczo
nych do Produktu Krajowego Brutto w USA438.

438 W. A. Ewing, The Cost of Doing Nothing: the Need for Comprehensive Immigration 
Reform, Immigration Policy Brief.

439 R. S. L e i k e n, Enchilada Lite. A Post-9/11 Mexican Migration Agreement, Center for 
Immigration Studies, http://www.cis.org/Post911-MexicanMigration [12 IX 2010].

Nielegalni imigranci najczęściej docierają przez południową granicę z Meksy
kiem. Pomimo że ostatnie lata przyniosły spadek liczby zatrzymań osób usiłujących 
przekroczyć nielegalnie granicę, to w ogólnym rozrachunku jest to nadal problem 
dużej wagi. Zatrzymania dokonane w okresie od października 2000 r. do stycznia 
2001 r. okazały się najniższe od 7 lat. Niemniej jednak liczba rocznych zatrzymań 
w latach 1992-2000 wzrosła z 1,1 min do 1,6 min439. Do tradycyjnych już miejsc 
„przeskoku” przez granicę (tzw. border jumping towns) należą San Diego, El Paso, 
Laredo. W miejscach tych można wyśledzić pewną prawidłowość. Spadek zatrzy
mań w jednym z nich oznacza wzrost w innym. Interpretuje się to efektywnością 
działań Straży Granicznej, ale przede wszystkim jest to wynik „ucieczki” imigran
tów w miejsca teoretycznie mniej pilnie strzeżone.

Jedną z konsekwencji nielegalnego przekraczania granic jest wysoka śmiertel
ność wśród podejmujących takie starania. Od 1994 r. do połowy 2001 r. zgłoszono 
około 1700 przypadków śmierci wzdłuż południowo-zachodniej granicy USA. Tyle 
ciał znalazły straże amerykańskie i meksykańskie. Z pewnością jednak wielu ciał 
nie znaleziono.

Tabela 37. Liczba przypadków śmiertelnych wśród nielegalnie przekraczają
cych południowo-zachodnią granicę USA, 1994-2000

Odcinek 
graniczny

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Przyrost 
procentowy

Kalifornia 23 61 59 89 147 113 140 1994-2000 
509 %

Arizona - - 7 26 12 44 90 1996-2000
1,181 %

Teksas - - 21 34 170 201 269 1996-2000
1,181 %

Łącznie - - 87 149 329 358 499 1996-2000
474 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. A. Cornelius, Death at the Border: The Efficacy and 
"Unintended" Consequences of U.S. Immigration Control Policy 1993-2000, Working Paper 27, De
cember 2001, http://www.ccis-ucsd.org/PUBLICATIONS/wrkg27.pdfl26 V 2011].

Przyczyną zgonów były często śmiertelne potrącenia nielegalnych imigrantów 
przebiegających przez ruchliwe drogi. Szczególnie dużo tego typu zdarzeń odno
towano w rejonach silnie zurbanizowanych, np. San Diego. Największy jednak 
procent przyczyn śmierci wśród bezprawnie przekraczających granicę stanowią po

http://www.cis.org/Post911-MexicanMigration
http://www.ccis-ucsd.org/PUBLICATIONS/wrkg27.pdfl26
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wody sklasyfikowane jako środowiskowe, takie jak hipotermia, odwodnienie czy 
udar wywołany gorącem. Są one powodowane ciężkimi warunkami klimatycznymi 
panującymi na górskich i pustynnych szlakach, którymi przedzierają się nielegalni 
imigranci. Według danych zgromadzonych przez Immigration and Naturalization 
Service, w 1998 r. odnotowano 261 przypadków śmierci wśród nielegalnych imi
grantów wzdłuż całej południowej granicy z Meksykiem. W następnym roku ta licz
ba zmalała do 236, przy czym już w 2000 r. wzrosła do 367, a rok później do 330440.

440 B. 1.Reyes, H. P. Johnson, R. Van Swearingen, Holding the Line? The Effect 
of the Recent Border Build-up on Unauthorized Immigration, s. 68, http://www.ppic.org/content/ 
pubs/report/R_702BRR.pdf [12 IX 2010].

441 Sekcja 101(a)(42) Immigration and Nationality Act.
442 Tab. 22: Refugees and Asyles Granted Lawful Permanent Resident Status by Enactment 

Eiscal Years 1946-2002, United States Citizenship and Immigration Service.

Tabela 38. Przyczyny śmierci wśród imigrantów nielegalnie przekraczających 
granicę

Przyczyna 1998 1999 2000 2001 
(do 1 VI)

Łącznie Procent

Upały 87 57 135 27 306 30
Utonięcia 89 72 92 40 293 29
Nieznane 29 38 43 45 155 15
Wypadki drogowe 16 21 48 22 107 11
Inne 16 15 27 10 68 7
Zimno 16 18 17 4 55 5
Pociągi 8 14 5 1 28 3
Zamknięte pomieszczenia 0 1 0 0 1 <1
Łącznie 261 236 367 149 1 013 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie ILLEGAL IMMIGRATION Border-Crossing Deaths Have 
Doubled Since 1995; Border Patrol’s Effort to Prevent Deaths Have Not Been Fully Evaluated, Uni
ted States Government Accountability Office, August 2006, http://www.gao.gov/new.items/d06770.pdf 
[26 V 2001].

Kuba zajmuje czwarte miejsce co do liczby uchodźców w USA, gdyż kubańscy 
uchodźcy stanowili 7,11% całej społeczności uchodźców. W 2002 r. 6419 Kubań- 
czyków wypełniło podania o nadanie statusu uchodźcy, z czego tylko 2534 rozpa
trzono pozytywnie, ponieważ status uchodźcy przyznawany jest tylko osobom speł
niającym ściśle określone kryteria441.

Rozwiązaniem dla problemu licznego napływu Kubańczyków w latach 60. miał 
być Cuban Adjustment Act, w którego ramach prawo legalnego pobytu na terenie USA 
uzyskało w latach 1960-1970 135 947 Kubańczyków, w latach 1971-1980 252 119, 
w latach 80. 105 898, a w latach 90. - 116 604. Począwszy od nowego wieku liczba 
osób w tej kategorii drastycznie zmalała: w 2001 r. już tylko 21 207 Kubańczyków 
otrzymało prawo stałego pobytu na mocy Cuban Adjustment Act, zaś w 2002 r. nie
wiele więcej - 22 374442.

http://www.ppic.org/content/
http://www.gao.gov/new.items/d06770.pdf
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W porozumieniu z 1994 r. (U.S.-Cuba Joint Communiqué), gdy obserwowano 
ostatnią wielką kubańską falę migracyjną, Stany Zjednoczone określiły dopuszczal
ną liczbę legalnie przybywających Kubańczyków na 20 000 rocznie. W tym zawie
rały się również pułapy ilościowe dotyczące kategorii uchodźców. Średnio w ramach 
programu Priority-2 przyjmowanych jest 2 500 imigrantów rocznie.

Tabela 39. Imigranci kubańscy, którzy otrzymali prawo pobytu w USA w latach 
1990-2000

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization 
Service...

Rok Liczba

1990 10 645

1991 10 349

1992 11 791

1993 13 666

1994 14 727

1995 17,937

1996 26,466

1997 33 587

1998 17 864

1999 14 132

2000 20 381

Społeczność kubańska w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku liczyła 391 tys. 
osób urodzonych już na terytorium USA, co stanowiło 31,1% populacji kubańskiej 
oraz 864 tys. imigrantów, co w przeliczeniu dało 68,9% populacji.

4.11. Charakterystyka populacji latynoskiej w przededniu 
spisu powszechnego w 2010 r.

W chwili wydawania książki w Stanach Zjednoczonych trwał właśnie kolejny 
spis powszechny. Biuro Cenzusowe ogłosiło, że gromadzone w pierwszej połowie
2010 r. dane zostaną najwcześniej upublicznione na przełomie lutego i marca
2011 r. By uczynić prezentowane w tej publikacji informacje jak najbardziej ak
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tualnymi, przedstawiam profil populacji latynoskiej oparty na fragmentarycznych 
raportach Biura Spisu Powszechnego i Pew Hispanic Center z 2008 r., ufając, że nie 
będą znacząco odbiegały od tego, co ujawni Cenzus 2010.

W 2008 r. na terytorium Stanów Zjednoczonych mieszkało 47 milionów La
tynosów, ponad 11, 5 miliona wiecej niż w 2000 r. Oznacza to, że każdego roku 
w USA jest o milion więcej latynoskich mieszkańców. Procentowo udział ludno
ści hiszpańskojęzycznej w społeczeństwie amerykańskim w 2008 r. wynosił 15,4%, 
w 2000 r. - 12,5%443.

443 Statistical Portrait of Hispanics in the United States, 2008, Pew Hispanic Center, http:// 
pewhispanic.org/factsheets/factsheet.php?FactsheetID=58 [30 XII 2010].

Rysunek 8. Populacja latynoska w USA ze względu na miejsce urodzenia

Populacja latynoska w USA ze względu na miejsce urodzenia

2008 2000

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statistical Portrait of Hispanics in the United States...

Latynosi osiedlający się w Stanach Zjednoczonych przez długi czas podążali do
kładnie śladami swoich poprzedników, wybierając takie miejsca docelowe wędrów
ki, gdzie populacja przedstawicieli rodzimej grupy etnicznej była już dość znaczna. 
Dopiero od pewnego czasu widać, że coraz liczniej imigranci hiszpańskojęzyczni 
„przecierają nowe szlaki”. Skutkiem tych zmian jest wyraźny wzrost liczebności 
tej grupy w stanach, które dotąd nie stanowiły popularnego miejsca osiedlania się 
Latynosów.

Dystrybucja populacji hiszpańskojęzycznej w regionach Stanów Zjednoczonych 
jest zróżnicowana nie tylko w odniesieniu do całej grupy, ale również tworzących ją 
podgrup. Meksykanie zdominowali Zachód, Południe i Środkowy Zachód. Portory- 
kańczycy najliczniej spotykani są na Północnym Wschodzie, a Kubańczycy na Połu
dniu. Z tabeli 40 wynika, że właciwie tylko Latynosi pochodzący z państw Ameryki
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Centralnej stosunkowo proporcjonalnie zasiedlają poszczególne regiony USA, bez 
wyraźnej przewagi któregokolwiek z nich444.

444 Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2008, lab. 34: Hi
spanic Origin Type Distribution by Sex and Region: 2008, U.S. Census Bureau, http://www.cen- 
sus.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab34.xls [1 1 2011].

445 Statistical Portrait of Hispanics in the United States... [2 1 2011].

Tabela 40. Rozmieszczenie grup latynoskich w regionach USA, 2008 (%)

Region Meksyka
nie

Portorykań- 
czycy

Kubań-
czycy

Środkowo 
Amerykanie

Południowo 
Amerykanie

Inni 
Latynosi

Northeast 10,8 38,2 2,8 9,6 14,5 24,1

Midwest 78,5 8,2 0,8 5,7 2,9 3,8

South 63,7 6,5 7,7 9,1 6,6 6,5

West 82,5 1,4 0,7 6,2 2,2 7,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Current Population Survey, Annual Social Supplement, 
2008, tab. 34: Hispanic Origin Type Distribution by Sex and Region: 2008, U.S. Census Bureau, http:// 
www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab34.xls [1 I 2011].

Statystyki dotyczące liczebności populacji latynoskiej w poszczególnych sta
nach, a w szczególności dane o zmianie procentowej, jaka zaszła między 2000 
a 2008 r., pozwalają zaobserwować najbardziej aktualne trendy migracyjne Laty
nosów w USA. Tradycyjnie już stany z największym odsetkiem ludności hiszpań- 
skojęzycznej mieszkającej na ich terytorium to Nowy Meksyk (45,1%), Kalifornia 
(36,6%), Teksas (36,2%) oraz Arizona (30,2%). Największe zmiany w liczbie Latyno
sów osiedlających się w poszczególnych stanach między 2000 a 2008 r. odnotowały 
m.in. Południowa Karolina (88,1%), Minnesota (86,4%), Nebraska (84,5%), Północ
na Karolina (79,8%), Georgia (79,7%) i Nevada (70,9%). Jeden stan, Maine, odnoto
wał ujemną wartość. W 2008 r. mieszkało tam 12 700 Latynosów, tj. o 225 mniej niż 
osiem lat wcześniej.

W latach 2000-2008 do Kalifornii przybyło 2,5 miliona Latynosów. Owa licz
ba, choć ogromna, nie wystarczyła, by utrzymać dotychczasowy pułap udziału ka
lifornijskich Latynosów w całościowej liczbie tej populacji mieszkającej w USA. 
W 2000 r. ludność hiszpańskojęzyczna mieszkająca w tym stanie stanowiła 31% 
wszystkich Latynosów w Stanach Zjednoczonych. Osiem lat później było tam 
28,7%, a więc o 2,3% mniej. W podobnej sytuacji znalazło się jeszcze pięć stanów. 
Nowy Jork odnotował zmianę z 8,1% w 2000 r. na 6,9% w 2008 r., czyli 1,2% mniej. 
W pozostałych czerech stanach zmiany miały charakter ledwie symboliczny (Nowy 
Meksyk z 2,2% na 1,9%, Teksas 18,9% na 18,8%, Illinois z 4,3% na 4,2% i New 
Jersey z 3,2% na 3,0%)445.

Meksykanie są najliczniejszą z grup latynoskich wchodzących w skład popula
cji hiszpańskojęzycznej w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, analiza danych licz

http://www.cen-sus.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab34.xls
http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab34.xls
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bowych czy procentowych obrazujących ten stan rzeczy ujawnia istnienie niemal 
przepaści pomiędzy tą grupą a następną co do wielkości, czyli Portorykańczykami. 
Meksykanie stanowią 65,7% wszystkich Latynosów przebywających w USA, a Por- 
torykańczycy - 8,9%. Kolejnym grupom nie udało sie przekroczyć nawet 5% (dla 
przykładu: Kubańczycy - 3,5%, Salwadorczycy - 3,3%, Dominikańczycy - 2,8%, 
Gwatemalczycy - 2,1 %446.

446 Statistical Portrait of Hispanics in the United States... [1 12011].
447 Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2008, tab. 8: Na

tivity and Citizenship Status by Sex and Hispanic Origin Type: 2008, U.S. Census Bureau, http:// 
www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab8.xls [1 I 2011].

448 Statistical Portrait of Hispanics in the United States... [1 I 2011].

Rysunek 9. Liczebny skład podgrup populacji latynoskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 2: Population by Sex, Age, and Hispanic Origin Type: 
2008, Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2008, U.S. Census Bureau, 
http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab2.xls [28 XII 2010].

Powszechnie wciąż się uważa, że Meksykanie są odpowiedzialni za największy 
przyrost liczebny imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Czas największego napom 
Meksykanów powoli jednak ustępuje i prym w statystykach ¡migracyjnych zaczyna
ją wieść przedstawiciele tzw. nowej imigracji - Salwadorczycy i Dominikańczycy. 
Meksykanie nadal przybywają w znacznych liczbach, ale znajdują równych sobie 
w latynoskim procesie migracyjnym do USA. Analizując to zagadnienie, warto 
zwrócić uwagę na zestawienia danych mówiące, jaki procent członków danej grupy 
należy do kategorii obcokrajowców, a jaki do urodzonych już na terytorium Stanów 
Zjednoczonych. W przypadku Meksykanów 37,9% to obcokrajowcy (z czego tylko 
8,0% to naturalizowani obywatele)447. Jest to jedna z najniższych wartości. W pozo
stałych grupach przedstawiają się one następująco: Kubańczycy - 60,1%, Salwador
czycy - 64,7%, Dominikańczycy - 57,3%, Gwatemalczycy - 69,4%, Peruwiańczycy 
- 69,3%, Kolumbijczycy - 66,5% itd.448 Dane dotyczące całej populacji latynoskiej 
mieszkającej w Stanach Zjednoczonych zostały przedstawione na rysunku 10.

http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab8.xls
http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab2.xls
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Rysunek 10. Udział obcokrajowców w całej populacji latynoskiej w USA, 2008
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Current Population Survey, Annual Social and Economic 
Supplement, 2008, tab. 7: Nativity and Citizenship Status by Sex, Hispanic Origin, and Race: 2008, 
U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab7.xls 
[112011].

Należy również rozważyć wiek populacji latynoskiej. Bliższa analiza tych danych 
dostarcza bowiem informacji pozwalających dopełnić prowadzoną charakterystykę 
Latynosów mieszkających w USA. Wynika z nich, że ludność hiszpańskojęzyczna 
jest relatywnie najmłodsza w społeczeństwie amerykańskim. Poniżej 18. roku życia 
jest 34,2% Latynosów, 21,4% białych i 29,3% pozostałych449. W tej samej kate
gorii wiekowej znalazło się również 37% Meksykanów, 33,4% Portorykańczyków, 
21% Kubańczyków, 26,4% Środkowo Amerykanów, 24,3% Południowo Ameryka
nów i 33,2% pozostałych450.

449 Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2008, tab. 1: Popu
lation by Sex, Age, Hispanic Origin, and Race: 2008, U.S. Census Bureau, http://www.census. 
gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tabl.xls [1 I 2011].

450 Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2008, tab. 2: Popu
lation by Sex, Age, and Hispanic Origin Type: 2008, U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/ 
population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab2.xls [1 1 2011].

Grupa latynoska mieszkająca w USA jest zróżnicowana pod względem zarówno 
etnicznym, jak i rasowym. Zasadniczo niemożliwe wydaje się opisanie jej najprost
szym schematem rasowym, klasyfikując jej członków jako białych (White), czar
nych (Black or African American), ludność rdzenną (American Indian and Alaska 
Native), Azjatów (Asian) czy mieszkańców wysp Pacyfiku (Native Hawaiian and 
Other Pacific Islander). Dane zgromadzone na podstawie samoidentyfikacji respon
dentów pokazują, że jedna trzecia Latynosów nie identyfikuje się z żadną z przyto
czonych powyżej kategorii. 30,4% wybrało kategorię inna, a 3,9% określa swoje 
pochodzenie rasowe jako mieszankę dwóch lub więcej ras. Odmienny jest też ste
reotypowy wizerunek hiszpańskojęzycznych mieszkańców USA od tego, jak sami

http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab7.xls
http://www.census
http://www.census.gov/
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Rysunek 11. Wiek populacji latynoskiej w USA, 2008
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Źródło: Statistical Portrait of Hispanics in the United States...

siebie postrzegają. Latynos kojarzony jest zazwyczaj ze śniadą, a więc raczej ciemną 
karnacją skóry. Tymczasem ponad połowa tej populacji (62,5%) uważa, że należy 
do rasy białej451.

451 Statistical Portrait of Hispanics in the United States... [30 XII 2010].
452 Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2008, tab. 11: House

holds by Type and Hispanic Origin and Race of Householder: 2008, U.S. Census Bureau, http:// 
www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tabll.xls [3 I 2011].

Połowa Latynosów powyżej 18. roku życia mieszkających w Stanach Zjedno
czonych w 2008 r. żyła w związku małżeńskiem, co trzeci zaś pozostawał w stanie 
wolnym. 51,6% latynoskich gospodarstw rodzinnych było zarządanych przez mał
żeństwa. Na czele 18,9% gospodarstw stała kobieta, zaś mężczyźni głową rodziny 
byli w 7,4% przypadków. Rodziny z samotnym mężczyzną najczęściej odnotowywa
no właśnie wśród populacji latynoskiej. Dla białej części społeczeństwa amerykań
skiego wartość ta wynosiła 3,6%, a dla pozostałych kategorii rasowych - 5,4%452.

http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tabll.xls
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Z analizy danych dotyczących gospodarstw domowych i tego, kto stoi na ich 
czele, wynika, że największy odsetek samotnych kobiet utrzymujących rodziny 
odnotowano w populacji portorykańskicj - 27,5%. Dla porównania meksykańskich 
gospodarstw rodzinnych z kobietą na czele było - 17,3%, kubańskich - 13,9%, 
środkowoamerykańskich - 21,2%, południowoamerykańskich - 13,6%. Samotnych 
mężczyzn utrzymujących rodziny najczęściej spotykano wśród ludności pochodzącej 
z Ameryki Środkowej (9,7%) oraz Meksyku (8,0%). Najmniej takich gospodarstw 
domowych było w grupie portorykańskicj (5,0%)451 * 453.

451 Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2008, tab. 12:
Households by Type and Hispanic Origin Type of Householder: 2008, U.S. Census Bureau, http://
www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tabl2.xls [3 1 2011].

454 Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2008, tab. 13: 
Households by Type, Size, and Hispanic Origin and Race of Householder: 2008, U.S. Census Bu
reau, http://www.census.gov/population/socdcmo/hispanic/cps2008/2008_tabl3.xls [3 1 2011].

455 Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2008, tab. 14: 
Households by Type, Size, and Hispanic Origin Type of Householder: 2008, U.S. Census Bureau, 
http://www.census.gov/population/socdeino/hispanic/cps2008/2008_tabl4.xls [6 1 2011].

456 Between Two Worlds...
4,7 Statistical Portrait of Hispanics in the United States... [7 12011].

Obiegowa opinia mówi, że latynoskie rodziny są liczne, wielopokoleniowe i ha
łaśliwe. O ile ostatnia z tych cech jest uzależniona od subiektywnego postrzegania, 
a co za tym idzie trudna do zweryfikowania, to w przypadku dwóch pozostałych 
dane zgromadzone przez amerykańskie Biuro Spisu Powszechnego nie pozostawiają 
wątpliwości. Niemal połowa (47,9%) białych rodzinnych gospodarstw domowych 
składa się z dwóch osób. W populacji latynoskiej takich gospodarstw jest o połowę 
mniej (24,4%). Jedna czwarta (25,1%) rodzin hiszpańskojęzycznych ma cztery oso
by, a co trzecia rodzina (27,4%) liczy ponad pięciu członków454.

Najwięcej licznych rodzin odnotowano wśród meksykańskich gospodarstw do
mowych - 32,1%, a najmniej w populacji kubańskiej - 8,8%. Kubańczycy w niemal 
połowie przypadków (46,9%) tworzyli rodziny dwuosobowe. W przypadku gospo
darstw nierodzinnych zarówno wśród Meksykanów, Portorykańczyków, jak i Kubań- 
czyków dominował model jednoosobowy, odpowiednio 72,3%, 83,8% i 80,0%455.

Pozycja języka hiszpańskiego w społeczeństwie amerykańskim uzasadnia brak 
motywacji Latynosów do nauki angielskiego. Mieszkając w etnicznych dzielnicach, 
hiszpańskojęzyczni mieszkańcy USA doskonale radzą sobie nawet bez znajomo
ści angielskiego. Nie zmienia to faktu, że od pewnego czasu zauważono stopniowy 
wzrost znajomości języka angielskiego wśród młodych ludzi. Nawet pierwsze poko
lenia imigrantów latynoskich radzą sobie dość dobrze z angielskim, a w kolejnych 
stopień znajomości języka wzrasta. Już drugie pokolenie niemal w 100% deklarowało 
płynne posługiwanie się angielskim zarówno w mowie jak i w piśmie456. W przepro
wadzonych przez Pew Hispanic Center badaniach najlepiej wypadła młodzież poniżej 
18. roku życia. W tej kategorii co drugi badany, pomimo że w codziennym życiu w 
domu nie używa się angielskiego, deklarował bardzo dobrą znajomość tego języka457.

http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tabl2.xls
http://www.census.gov/population/socdcmo/hispanic/cps2008/2008_tabl3.xls
http://www.census.gov/population/socdeino/hispanic/cps2008/2008_tabl4.xls
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Szybkiemu przyswajaniu języka angielskiego nie towarzyszy równie intensywna 
utrata stopnia płynności posługiwania się hiszpańskim. Pomimo płynnej znajomości 
języka angielskiego, młodzi Latynosi w domach częściej jednak używają hiszpań
skiego i to nawet w tych, w których rodzice też potrafią porozumiewać się w języku 
angielskim. Drugie pokolenie, już dwujęzyczne, jest również bardziej skłonne niż 
inne generacje do częstszego używania w sytuacjach domowo-rodzinnych Span- 
glish. Jest to hybryda językowa utworzona z hiszpańskiego i angielskiego, polegają
ca na mieszaniu słów pochodzących z obu tych języków458.

45’ Between Two Worlds...
449 Statistical Portrait of Hispanics in the United States... [9 I 2011].

Tabela 41. Znajomość języka angielskiego w populacji Hispanics (populacja po
wyżej 5. roku życia), 2008

Latynosi

Poniżej 18. roku życia Powyżej 18. roku życia
w domu 
używa się 
tylko j. angiel
skiego

w domu używa się innego 
języka niż angielski

w domu 
używa się 
tylko j. an
gielskiego

w domu używa się innego 
języka niż angielski

bardzo 
dobra 
znajomość 
angielskiego

mniej niż 
bardzo dobra 
znajomość 
angielskiego

bardzo 
dobra 
znajomość 
angielskie
go

mniej niż 
bardzo 
dobra 
znajomość 
angielskiego

Wszyscy 33,9 49,1 17,0 20,1 35,5 44,4
Urodzeni 
w USA

37,9 48,2 13,9 38,7 48,6 12,7

Obcokra
jowcy

4,2 55,6 40,2 3,8 24,0 72,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Between Two Worlds: How Young Latinos Come of Age in
America, Pew Hispanic Center, Washington, D.C. (2009, December 11), http://pewhispanic.org/files/ 
reports/117.pdf [7 I 2011].

Wykształcenie populacji latynoskiej mieszkającej w Stanach Zjednoczonych 
jest najniższe wśród wszystkich grup etnicznych tworzących społeczeństwo amery
kańskie. Wśród hiszpańskojęzycznych mieszkańców USA zanotowano największy 
procent osób z najniższym wykształceniem. Zawdzięczają to stałemu i znacznemu 
liczebnie napływowi nowych grup imigrantów. 23,5% Latynosów w Stanach Zjed
noczonych ukończyło mniej niż dziewięć klas. W tej grupie obcokrajowcy stano
wili 34,4%, podczas gdy urodzeni w USA - 8,9%. Dla porównania równie niski 
poziom wykształcenia dotyczył 3,2% białej części społeczeństwa amerykańskiego, 
5,6% Afroamerykanów oraz 8,7% Azjatów459.

Wśród poszczególnych latynoskich grup etnicznych wchodzących w skład spo
łeczeństwa amerykańskiego najsłabiej wykształceni byli Meksykanie i Środkowo

http://pewhispanic.org/files/
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Rysunek 12. Poziom wykształcenia grup etnicznych w USA, 2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statistical Portrait of Hispanics in the United States... 
[912011].

Amerykanie. W tych dwóch przypadkach odsetek osób, które nie ukończyły nawet 
dziewięciu klas, wynosił odpowiednio 26,5% i 27,8%. Najlepiej wykształceni są 
Południowo Amerykanie i Kubańczycy. W obu grupach niemal co trzeci Latynos 
(odpowiednio 31,9% i 28,1%) zdobył tytuł bachelor lub wyższy460.

460 Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2008, tab. 6: Edu
cational Attainment of the Population 25 Years and Over by Sex and Hispanic Origin Type: 2008, 
U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab6. 
xls[9I2011],

461 Statistical Portrait of Hispanics in the United States... [9 I 2011].

Korzystną zmianą w stosunku do danych odnotowanych w 2000 r. jest spadek 
liczby uczniów porzucających naukę. W przypadku latynoskiej grupy etnicznej 
17,5% młodych ludzi zaprzestało dalszej edukacji w 2000 r., podczas gdy osiem lat 
później - 9,3%. Grupa urodzona w USA odnotowała spadek o połowę z 12,2% do 
6,6%, Latynosi obcokrajowcy zaś z 26,6% do 17,9%. W korzystnym świetle popu
lację latynoską stawia również rosnąca liczba osób (wiek 18-24 lata) podejmujących 
naukę w college’ach. Wzrosła ona z 20% do 27,9%461.

Jednym z podstawowych i dominujących znacznie nad innymi powodów przy
bywania Latynosów do Stanów Zjednoczonych jest chęć poprawy swojej sytuacji 
ekonomicznej. Dane dotyczące sytuacji finansowej populacji hiszpańskojęzycznej 

http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab6
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w USA wykazały, że grupa ta w kategorii średnich zarobków rocznych zajęła ostat
nie miejsce wśród wszystkich kategorii rasowo-etnicznych. Przedostatnią lokatę 
zajęli Latynosi w zestawieniu dotyczącym wysokości średniego dochodu roczne
go gospodarstw domowych462. Co piąty hiszpańskojęzyczny mieszkaniec USA żył 
poniżej progu ubóstwa (21,5%)463. Wśród najbiedniejszych najwięcej znalazło się 
Meksykanów (22,9%) oraz Portorykańczyków (24,8%)464.

462 Ibidem.
463 Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2008, tab. 25: Po

verty Status of the Population by Sex, Age, Hispanic Origin, and Race: 2007, U.S. Census Bureau, 
http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab25.xls [9 1 2011].

464 Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2008, tab. 26: Po
verty Status of the Population by Sex, Age, and Hispanic Origin Type: 2007, U.S. Census Bureau, 
http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab26.xls [9 I 2011].

http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab25.xls
http://www.census.gov/population/socdemo/hispanic/cps2008/2008_tab26.xls




Rozdział 5.

Imigracja latynoska 
a społeczeństwo amerykańskie

5.1. Wybrane problemy imigracji latynoskiej na szczeblu 
federalnym

5.1.1. Problem równości praw językowych465

465 Temat ten poruszony został również w artykule: A. B a r t n i k, Różnorodność czy jedność 
- problem równości praw językowych >v (JSA, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa prof, 
dr. hab. Andrzeja Mani, red. W. Bernack i, A.Walaszek, t. 1, Kraków 2009.

466 D. N i e t o, A Brief History of Bilingual Education in the United States, Perspectives 
on Urban Education, 2009, Spring, s. 62, http://www.urbanedjoumal.org/archive/V6Il-Immigra- 
tion&UrbanSchools/Vol.%206%201mmigration%20Issues%20in%20Urban%20Schools/61-72-  
Nieto.pdf [13 IX 2010].

Zagadnienie współistnienia różnorodnych języków w USA oraz relacji, jakie między 
nimi zachodziły, było kwestią, która co jakiś czas powracała w publicznych debatach. 
Podejście do problemu przyjmowało postać liberalną lub radykalną w zależności od 
nastrojów społecznych kształtowanych przez procesy imigracyjne. Próby rozwią
zania kwestii mnogości używanych na terenie USA języków sięgały początków ist
nienia państwa. Najpierw anglojęzyczni osadnicy musieli sobie poradzić z obecno
ścią pierwszych przybyszów nic mówiących po angielsku. Następnym wyzwaniem 
okazało się zajęcie stanowiska w odniesieniu do języków Indian466 oraz zmierzenie 

http://www.urbanedjoumal.org/archive/V6Il-Immigra-tion&UrbanSchools/Vol.%25206%25201mmigration%2520Issues%2520in%2520Urban%2520Schools/61-72-Nieto.pdf
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się z nowymi falami ¡migracyjnymi z początków XX w. Wpływ na problem praw 
językowych miały również antyimigranckie nastroje stymulowane wojnami świato
wymi. Lata 60. i rzeczywistość po zamachu terrorystycznym z 2001 r. wniosły swoje 
argumenty do toczącej się debaty. Poniżej w krótkim zarysie historycznym przedsta
wiono istotne, z punktu widzenia rozważanego problemu, zdarzenia:
• okres kolonialny - pojawiły się szkoły parafialne, które stanowiły bardzo wczes

ny zalążek współczesnych szkół dwujęzycznych. Zakładane były głównie przez 
Niemców, Francuzów i Skandynawów. W szkołach posługiwano się językiem 
macierzystym społeczności, które je tworzyły, a języka angielskiego uczono jako 
jednego z przedmiotów467;

• 1855 r. - kalifornijskie Bureau of Instruction nakazało wszystkim szkołom naucza
nie wyłącznie w języku angielskim. W 1870 r. Teksas wprowadził analogiczny 
wymóg na swoim terytorium468;

• 1870 r. - w St. Louis założono pierwsze przedszkole, w którym posługiwano się 
wyłącznie językiem niemieckim;

• 1917 r. - nastroje nieprzychylne Niemcom wpłynęły na zakończenie nauczania 
w języku niemieckim w wielu szkołach;

• 1918 r. - Teksas uznał za wykroczenie używanie w szkołach języka innego niż 
angielski;

• 1923 r. - zapadło orzeczenie w sprawie Meyer vs. State of Nebraska, w którym 
Sąd podtrzymał zarządzenie władz stanowych, by nauka odbywała się wyłącznie 
w języku angielskim. Języki obce uczniowie mieli prawo poznawać dopiero po 
ukończeniu ósmej klasy469;

• 1927 r. - Sąd Najwyższy orzekł w sprawie Farrington vs. Tokushige, że hawajski 
zakaz nauczania w szkołach w językach innych niż angielski był pogwałceniem 
praw zawartych w piątej poprawce do konstytucji USA470;

• 1949 r. - sąd postanowił, że (sprawa Stainback v. Mo Hock Ke Lok) rodzice mają 
prawo, by ich dziecko uczyło się w języku dla niego wybranym471;

• 1963 r. - wprowadzono pierwszy współczesny program edukacji dwujęzycznej 
przeznaczony dla mówiących po hiszpańsku Kubańczyków;

• 1968 r. - Bilingual Education Act',
• 1972 r. - spór pomiędzy organizacją ASPIRA a miastem Nowy Jork. Sąd Najwyż

szy rozstrzygnął go na korzyść organizacji. Zobowiązał stan do wprowadzenia we 

467 History of Bilingual Education, http://cerdahdz.webs.com/historyofbilingualed.htm [ 13 IX 
2010].

468 J. Spring, The Intersection of Cultures: Multicultural Education in the United States 
and the Global Economy, New York 2004, s. 132.

469 Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923), U.S. Supreme Court Center, http://supreme. 
justia.com/us/262/390/case.html [13 IX 2010].

470 D. N i e t o, op. cil., s. 63.
471 Stainback v. Mo Hock Ke Lok Po, 336 U.S. 368 (1949), U.S. Supreme Court Center, http:// 

supreme.justia.com/us/336/368/ [13 IX 2010].

http://cerdahdz.webs.com/historyofbilingualed.htm
http://supreme
supreme.justia.com/us/336/368/
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wszystkich szkołach publicznych programów dwujęzycznych, które miały pomóc 
dzieciom z ograniczoną znajomością języka angielskiego;

• 1998 r. - Proposition 227 w Kalifornii, która położyła mocny nacisk na nauczanie 
wyłącznie w języku angielskim. Uczniowie z ograniczoną znajomością tego języ
ka mieli uczestniczyć w specjalnie opracowanych programach;

• 2001 r. - ustawa No Child Left Behind wprowadzała zasadę mówiącą, że każdy 
nauczyciel realizujący program nauczania dwujęzycznego musi posługiwać się an
gielskim oraz innym językiem używanym w klasie.

Język angielski w Stanach Zjednoczonych, choć powszechnie przypisany jako 
macierzysty osób rodzących się na tym terytorium, nie jest jednak mocą prawa fede
ralnego ustanowiony oficjalnym językiem urzędowym. Coraz częściej podnoszone 
są głosy domagające się dokonania takiego zapisu, co wynika z obaw przed roz
powszechniającym się, w niemal wszystkich kategoriach życia społecznego, języ
kiem hiszpańskim. Wiele stanów rozstrzyga ten problem we własnym zakresie. Do 
2000 r. 18 stanów już miało uchwalone akty prawne określane mianem English Only, 
podczas gdy 13 innych było w trakcie ustanawiania języka angielskiego językiem 
urzędowym obowiązującym na terenie danego stanu472. Rosnąca w siłę populacja 
latynoska zagraża hegemonii języka angielskiego. Przeciwnicy imigracji ostrzegają, 
że jeśli sprawa języka urzędowego nie zostanie uregulowana, może się okazać, że 
pewnego dnia urzędowym językiem kraju stanie się hiszpański. Choć wydaje się, 
że wyolbrzymiają oni sytuację, obawy te nie są całkiem bezpodstawne. W wielu 
miejscach kraju, szczególnie tradycyjnie już zdominowanych przez ludność hisz- 
pańskojęzyczną, język angielski jest „drugim” używanym językiem.

472 S. B a k e r, K. H a k u t a, Bilingual Education and Latino Civil Rights, Stanford Univer
sity, s. 5, http://www.civilrightsproject.harvard.edu/research/latino97/Hakuta.pdfl24 V 2004].

473 P. J. D u i g n a n, Bilingual Education: a Critique, Hoover Institution Stanford University, 
1998, 1 IX, http://www.hoover.org/publications/monographs/27198 [15 IX 2010].

Współcześnie Latynosi są pierwszą grupą, która rozpoczęła starania o wpro
wadzenie do życia publicznego również ich własnego języka. Potrzeba stworzenia 
edukacji dwujęzycznej narodziła się z wielu powodów. Przede wszystkim wynikała 
z dążenia różnych narodowości latynoskich do podtrzymania swojej kultury i poczu
cia własnej wartości. Równie istotną przyczyną była chęć zapobieżenia problemowi 
nagminnego porzucania szkół przez latynoskich uczniów, którym brak znajomości 
języka angielskiego utrudniał zdobycie wykształcenia, a w konsekwencji przyczy
niał się do wzrostu bezrobocia. W rezultacie Latynosi nie asymilowali się zgodnie 
z oczekiwaniami społeczeństwa, lecz grzęźli na jego marginesie, nie mogąc dostoso
wać się do głównego nurtu amerykańskiego życia 473.

Ruch na rzecz edukacji dwujęzycznej rozpoczął się na Florydzie w latach 60., 
kiedy ze względu na obecność licznych uchodźców kubańskich szkoły nagle zapeł
niły się rzeszą uczniów nieznających języka angielskiego. Działalność zwolenni
ków ruchu mocno zaangażowała społeczeństwo amerykańskie w debatę o równo
uprawnieniu językowym. Chociaż dyskusja zapoczątkowana została w latach 60. 

http://www.civilrightsproject.harvard.edu/research/latino97/Hakuta.pdfl24
http://www.hoover.org/publications/monographs/27198
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XX w., to pojawiały się głosy mówiące, że jest to renesans problemu istniejącego 
już wcześniej. Z różnym natężeniem zagadnienie wyniesienia języka angielskiego 
do rangi języka urzędowego przewijało się w polityce wewnętrznej amerykańskiego 
państwa już od początków jego istnienia. W 1967 r. zgłoszono projekt, w którym 
zalecano nauczanie w języku hiszpańskim jako macierzystym, a języka angielskiego 
proponowano uczyć jako dodatkowego. Postulowano opracowywanie programów 
uwzględniających potrzeby uczniów hiszpańskojęzycznych, mających dowarto
ściować dziedzictwo kulturowe i językowe ich przodków474. Projekt, podobnie jak 
37 innych proponowanych rozwiązań, ostatecznie w 1968 r. przyjął postać ustawy 
o nauczaniu dwujęzycznym, tzw. Bilingual Education Act. Stanowiła ona, że każ
de dziecko ma prawo się uczyć w szkołach publicznych w języku dla siebie zro
zumiałym. Następne dekady przyniosły rozszerzenie programu także na inne sta
ny. W latach 70. nauczanie dwujęzyczne wprowadzono w Teksasie, Nowym Jorku 
i Nowym Meksyku. Siedem lat po uchwaleniu Bilingual Education Act pojawił się 
nowy akt prawny, Bilingual Voting Rights Amendment, który zapewniał językowe 
wsparcie wyborcom latynoskim, azjatyckim i indiańskim na ściśle określonych za
sadach. Niemniej jednak debata, która rozgorzała w społeczeństwie amerykańskim, 
skupiła się na regulacjach wprowadzonych mocą Bilingual Education Act wraz 
z późniejszymi poprawkami.

474 G. Stc wner-M anzan arcs, The Bilingual Education Act: Twenty Years Later, New 
Focus, Occasional Papers in Bilingual Education, nr 6: The National Clearinghouse for Bilingual 
Education, http://www.eric.cd.gov/PDFS/ED337031.pdfl26 V 2011].

475 J. C r a w f o r d, Bilingual Education: History, Politics, Theory and Practice, Los Angeles 
1999, s. 5.

Pierwsi uchodźcy przybywający na Florydę byli w sytuacji uprzywilejowanej 
z wielu powodów. Dobre wykształcenie i zazwyczaj jasny kolor skóry, zawdzięcza
ny europejskim przodkom, sprawił, że społeczność amerykańska nie postrzegała ich 
jako szczególnego rodzaju zagrożenia dla własnego dobrobytu i bezpieczeństwa. 
Dodatkowo hojne federalne fundusze pomocowe przeznaczane dla Florydy w ra
mach programu pomocy dla kubańskich uchodźców pozwoliły bez większych pro
blemów „adoptować” grupę nowych sąsiadów. Pierwsze próby adaptacji językowej 
zaczęły się w 1961 r. w Dade County od wprowadzenia przejściowego programu 
Spanish for Spanish-speakers. Dwa lata później zaczął już obowiązywać program 
pełnej dwujęzyczności. Edukacja polegała na grupowaniu uczniów według zdol
ności językowych. Rano dzieci kubańskie uczestniczyły w lekcjach prowadzonych 
po hiszpańsku, a po południu po angielsku. Dla uczniów znających język angielski 
schemat został odwrócony - rano lekcje w języku angielskim, potem w hiszpańskim. 
Podział na grupy językowe nie obowiązywał w czasie przerw i innych zajęć pozalek
cyjnych. Program odniósł sukces, choć miał również pewne minusy. Okazało się, że 
dzieci hiszpańskojęzyczne robią większe postępy w nauce języka angielskiego niż 
ich anglojęzyczni koledzy w opanowywaniu hiszpańskiego. Powodem takiej sytuacji 
była znacznie większa motywacja dzieci kubańskich w opanowywaniu nieznanego 
sobie języka475. Późniejsze ustawodawstwo federalne i stanowe poszło jednak w kie

http://www.eric.cd.gov/PDFS/ED337031.pdfl26
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runku rozwijania znajomości języka angielskiego jako drugiego (English as Second 
Language, ESL) u dzieci hiszpańskojęzycznych. Obecnie nauka dzieci z ograniczo
ną znajomością angielskiego na Florydzie polega na umieszczaniu ich w klasach 
z językiem angielskim jako wykładowym i niewielką liczbą zajęć po hiszpańsku. 
Drugie zaproponowane rozwiązanie zakłada kontynuowanie nauki aż do poziomu 
szkoły średniej w języku macierzystym, z równoczesnym udostępnieniem tych zajęć 
także dla chętnych anglojęzycznych uczniów.

W Chicago uczestnictwo w programie ograniczono uczniom do trzech lat, 
opcjonalnie do czterech, uznając, że jest to czas wystarczający na przyswojenie 
podstawowej znajomości języka. Ponadto zdecydowano się rozszerzyć douczanie 
pozalekcyjne i wakacyjne476 477. Illinois, który przez długi czas pozostawał jednym 
z przodujących stanów w realizowaniu programów edukacji dwujęzycznej, w latach 
80. zaczął sprzyjać programom z zakresu language immersion411, do jakich zali
czały się też regulacje projektu tzw. Propozycji 227 (Proposition 227) w Kalifornii, 
o której dalej478.

476 A. Lampros, Bilingual Programs Embraced Elsewhere, Contra Costa Times, http:// 
www.contracostatimes.com [16 XII 2004].

477 Są to programy, w których uczniowie uczeni są wszystkich przedmiotów w języku angiel
skim. W wersji radykalnej programy te określa się mianem sink or swim (zatoń lub pływaj).

478 P. D u i g n a n, op. cii.
479‘ R. C. S e d e r, Bilingual Education. Reading, Writing and Rhetoric, Reason Public Policy 

Institute, s. 5. http://www.policyarchivc.org/handle/10207/bitstreams/5898.pdf [15 IX 2010].
480 Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 (1974), http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl7co- 

urt=US&navby=case&vol=414&invol=563; T. Paleczny, op. cit., s. 42.
481 Podobne orzeczenie zapadło w Illinois w sprawie Gómez v. Illinois State Board of Educa

tion, 811 F.2d 1030 (7,h Cir. 1987), w której sąd uznał, że zarówno stanowe, jak i lokalne instytucje 
edukacyjne mają sprostać potrzebom dzieci z ograniczoną znajomościąjęzyka angielskiego (LEP).

482 S. B a k e r, K. H a k u t a, op. cii., s. 2.

Podczas debaty wznowionej w latach 60. nad ideą edukacji dwujęzycznej Kali
fornia długo pozostawała w opozycji. Zapis konstytucyjny z końca XIX w. naka
zywał, aby w Kalifornii wszystkie pisma urzędowe były bezwzględnie wydawane 
w języku angielskim. Na mocy prawa edukacyjnego stanu (California Education 
Code) do 1967 r. nauczanie odbywało się tylko po angielsku479.

Obok regulacji prawnych zawartych w Bilingual Education Act, na funkcjono
wanie programów nauczania dwujęzycznego miało wpływ również sądowe orzecz
nictwo, w tym rozstrzygnięcie sprawy Lau v. Nichols (1974 r.).480 Sąd Najwyższy 
orzekł, że szkoła musi dostarczyć uczniom z ograniczoną znajomością języka an
gielskiego środki pozwalające przekroczyć barierę językową481. W orzeczeniu 
w innej sprawie, Castaneda v. Pickard (1981 r.), sąd stwierdził, że taki program 
edukacyjny powinien spełniać określone warunki. Po pierwsze, musi opierać się na 
tzw. sound educational theory - dźwiękowej teorii edukacyjnej, tj. uznanej za taką 
przez co najmniej dwóch ekspertów. Powinien być efektywnie wprowadzany w ży
cie przy użyciu adekwatnych źródeł i personelu, a po okresie próbnym rezultat trze
ba ocenić poprzez zbadanie umiejętności pokonywania przeszkód językowych482.

http://www.contracostatimes.com
http://www.policyarchivc.org/handle/10207/bitstreams/5898.pdf
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl7co-urt=US&navby=case&vol=414&invol=563
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Odpowiedzią na orzeczenie w sprawie Lau v. Nichols była ustawa Chacón-Moscone 
Bilingual Bicultural Education Act uchwalona przez stanową legislaturę Kalifornii 
w 1976 r. Cztery lata później uzupełniona została przez Bilingual Education Impro
vement and Reform Act4*1.

Przeciwnicy edukacji dwujęzycznej w Kalifornii zyskali nowe argumenty do 
walki z programem po orzeczeniu, jakie zapadło w sprawie Teresa P v. Berkeley 
(1989 r.). Sąd Okręgu Dziewiątego (U.S. 9th District) stwierdził, że prawo federalne 
nie nakazuje zapewniania nauczania w języku macierzystym. Ponadto sąd oddalił 
konieczność posiadania specjalnych referencji przez nauczycieli uczących osoby 
z ograniczoną znajomością języka angielskiego. Stwierdził, iż „dobrzy nauczyciele 
zawsze pozostają dobrymi nauczycielami, bez względu na postawione przed nimi 
wyzwania”483 484.

483 Akt zawierał kaluzulę wygaśnięcia ustaloną na 30 VI 1987 i po tym czasie przestał obo
wiązywać.

484 S. В а к e r, K. H а к u t a, op. cit., s. 5.
485 P. d e Co s, Educating California's Immigrant Children: an Overview of Bilingual Edu

cation, California Research Bureau, 1999, June, s. 8, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED434511. 
pdf [15 IX 2010].

486 Proposition 227, English Language in Public Schools Initiative Statute, http://primary98. 
ss.ca.gov/VoterGuide/Propositions/227text.him [26 V 2011].

Podstawowym zarzutem przeciwko programom edukacji dwujęzycznej w Ka
lifornii było spowolnienie procesu uczenia języka angielskiego. Stosowanie nie
właściwych rozwiązań doprowadziło do trudności przystosowawczych uczniów 
w dopasowaniu się do głównego nurtu językowego w klasach anglojęzycznych. 
Zwolennicy takiego toku myślenia wystąpili z inicjatywą stworzenia programu na
uczania języka angielskiego ograniczonego tylko do jednego roku nauki. Wpraw
dzie rodzicom bądź opiekunom uczniów pozostawiono prawo sprzeciwu wobec 
uczestnictwa dziecka w takim programie, lecz warunki, jakie należało spełnić, by 
skorzystać z innego programu były na tyle uciążliwe, że zniechęcały do podejmo
wania takiego kroku485 486. Proponowane regulacje przedstawione zostały w projekcie 
zwanym Unz Proposition (od nazwiska jego autora), który legislature stanowa przy
jęła w 1998 r. jako Proposition 227*™. Na przygotowanie się do nowych regulacji, 
od uchwalenia nowego prawa do wdrożenia go, szkoły miały tylko dwa miesiące. 
Konieczność zakupu nowych materiałów oraz dezorientacja nauczycieli pozosta
wionych bez instrukcji dotyczących nauczania w ramach nowego programu, spo
wodowały ogólne zamieszanie. Skargi napływające do Stanowej Komisji Edukacji 
(State Board of Education) skłoniły ją do wydania regulacji ułatwiających wdrażanie 
programu. Zapowiedziano, że wnioski o utrzymanie obecnych programów edukacji 
dwujęzycznej w szkołach nie będą rozpatrywane.

Debata nad regulacjami wprowadzonymi w Propozycji 227 wznowiona została 
w 2002 r. w związku ze zmianami sugerowanymi przez Stanową Komisję Eduka
cyjną. Proponowane zmiany dotyczyły rezygnacji z dotychczasowego rozwiązania 
nakazującego dziecku miesięczne uczestnictwo w programie (wprowadzonym Pro

http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED434511
http://primary98
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pozycją 227), zanim otrzyma pozwolenie na uczenie się w języku hiszpańskim, oraz 
przeniesienia obowiązku zgłoszenia chęci uczestnictwa w innym programie z rodzi
ców na nauczycieli487.

487 M. B a r o n e, The California State Board of Education is on the Verge of Undoing Pro
position 227, „U.S. News” 2002, 8 II, http://www.usnews.com/usnews/opinion/baroneweb/mb_ 
020208.htm [15 IX 2010].

488 Bilingual Education, The Handbook of Texas Online, The University of Texas at Austin, 
http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/BB/khb2.html [15 IX 2010].

489 S. W. B e n d e r, Direct Democracy and Distrust: The Relationship Between Language 
Law Rhetoric and the Language Vigilantism Experience, University of Oregon School of Law, 
http://www.neta.eom/~lstbooks/bender.htm#N_l_ [15 IX 2010].

Sytuacja meksykańskich uczniów w Teksasie przed 1973 r., zanim uchwalono 
Bilingual Education and Training Act, była niezwykle ciężka. W orzeczeniu, jakie 
zapadło w sprawie United States v. Texas (1981 r.), sąd określił ją jako „wszechobec
ną, zamierzoną dyskryminację trwającą przez większą część tego stulecia”488. Przez 
cały ten czas obowiązywała zasada no Spanish rule, zakazująca dzieciom używania 
języka hiszpańskiego nie tylko podczas lekcji, ale również poza szkołą, a łamiących 
te zasady surowo karano. Nieznajomość języka angielskiego wykorzystywano do 
praktykowania segregacji i izolacji. Często zdarzało się, że do takiej „specjalnej” 
szkoły trafiały dzieci, których pierwszym językiem był angielski, ale ich nazwiska 
były latynoskie. Przez długi czas Latynosi nie otrzymując pomocy ze strony władz, 
usiłowali radzić sobie z problemem znajomości języka angielskiego we własnym za
kresie. Do 1965 r. istniały tzw. szkółki {escuelitas), które działały w prywatnych do
mach, gdzie organizowano naukę czytania i pisania dla przedszkolaków. Pod koniec 
lat 50. organizacje latynoskie opracowały program, tzw. Little School of the 400. 
Projekt zakładał nauczenie przynajmniej 400 słów w języku angielskim, które miały 
ułatwić uczniowi pierwszy kontakt z nauką w tym języku. Powstały też programy 
ESL {English as a Second Language), które cieszyły się dużą popularnością wśród 
miejscowych Meksykanów. Uchwalony w 1973 r. Bilingual Education and Training 
Act (S.B.121) wymagał, by w okręgach szkolnych uczono w języku macierzystym 
w celu zachęcania do nauki języka angielskiego i ułatwiania przystosowania się tych 
uczniów do głównego nurtu językowego.

Problem równouprawnienia języka hiszpańskiego w społeczeństwie amerykań
skim zapewne długo jeszcze pozostanie nierozwiązany. Z dwóch przeciwnych bie
gunów zmierzają dwie siły: niezwykle szybko wzrastająca populacja hiszpańsko- 
języczna, coraz bardziej świadoma swej siły i praw, oraz zwolennicy urzędowości 
języka angielskiego, pełni obaw, by nie powielić błędów dwujęzycznej Kanady. Nie 
dziwi zatem swoista ambiwalencja: z jednej strony pouczenie dwujęzycznej mat
ki przez sąd, że mówienie do jej pięcioletniego dziecka po hiszpańsku jest znęca
niem się nad nim489, a z drugiej strony, wygłoszenie przemówienia przez prezydenta 
G. W. Busha w tym języku.

Brak dostatecznej znajomości języka angielskiego stanowi poważną barierę 
w procesie integracji ze społeczeństwem amerykańskim. Świadomi są tego również 

http://www.usnews.com/usnews/opinion/baroneweb/mb_
http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/BB/khb2.html
http://www.neta.eom/%7Elstbooks/bender.htm%2523N_l_
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ci, którzy walczą o prawa dla swojego języka macierzystego. Według danych opub
likowanych przez „USAToday” (7 września 1995), niemal wszyscy (98%) ankie
towani Latynosi uważali, że znajomość angielskiego jest istotna, a znaczna część 
drugiego, urodzonego w USA, pokolenia Amerykanów latynoskiego pochodzenia 
nie posługuje się już w ogóle językiem hiszpańskim.

Kontrowersje wokół edukacji dwujęzycznej, mimo upływu czasu, nie straciły 
na sile. Przeciwnie, wraz ze wzrostem liczby imigrantów oraz dzieci w wieku szkol
nym, które nie znająjęzyka angielskiego, problem przybiera coraz większe rozmiary 
i - jak się wydaje - zepchnięty został w wymiar lokalny. To władze stanowe stano
wią pierwsze ogniwo łańcucha edukacji dwujęzycznej. Brak jednolitego programu 
dla całego kraju sprawia, że sytuacja w szkołach poszczególnych stanów zależna jest 
od decyzji władz lokalnych. Tak przedstawia się sytuacja w Kalifornii w związku 
z przegłosowaną tu Propozycją 227. Od 2003 r. w ślady tego stanu poszła również 
Arizona, przyjmując analogiczne rozwiązanie w Propozycji 203. Zaangażowanie 
wielu stron w debatę nad problemem edukacji dwujęzycznej rozszerza tylko listy 
argumentów za i przeciw, nie wpływając zasadniczo na zmianę sytuacji. Zwolennicy 
programów typu immersion, zakładających naukę tylko w języku angielskim, uwa
żają, że „rzucenie na głęboką wodę” jest jedynym rozwiązaniem problemu. Trudno 
się z tym zgodzić, zwłaszcza śledząc wyniki różnych badań. Wynika z nich m.in., że 
znaczna część Latynosów wśród powodów porzucenia szkoły wskazuje niedostatek 
programów dwujęzycznych. Inne badania dowodzą, że rok to za mało, by przyswoić 
sobie nowy język w stopniu pozwalającym na swobodne kontynuowanie nauki 
w dotąd obcym języku. Nazbyt często również liberalne podejście do programów 
dwujęzycznych skutkowało rozleniwieniem uczących się. Nie widząc bezpośredniej 
potrzeby opanowywania języka angielskiego, uczniowie, których lekcje prowadzo
ne były po hiszpańsku, czynili nikłe postępy w nauce nowego języka. Wydaje się, że 
złotym środkiem byłyby programy, w których realizowano by program intensywnej 
nauki języka angielskiego jako obcego przez okres pięciu lat, po czym dalsza nauka 
odbywałaby się już tylko w języku angielskim.

5.1.2. Nielegalna imigracja

Pod osłoną nocy przez pas graniczny między Meksykiem a USA próbują się prze
dostać każdego roku setki tysięcy Meksykanów, ale nie tylko. Indywidualnie lub 
z pomocą zorganizowanych grup przestępczych forsują nieefektywne zabezpiecze
nia, narażając nie tylko zdrowie, ale również życie. Amerykański patrol graniczny, 
szczególnie w rejonie San Diego, ma nocami ręce pełne roboty. Wysiłki podejmowa
ne w celu zatrzymania płynącej fali nielegalnych imigrantów przyjmują różne for
my. Jedną z inicjatyw wymierzonych w nielegalnie przekraczających granicę było 
„podświetlenie granicy” (Light up the border) na przejściu w Otay Mesa nieopodal 
San Diego. Pomysłodawcy - wdowa po jednym ze strażników granicznych oraz 
były burmistrz miasta - chcieli w ten sposób zaprotestować przeciw narastającej 
liczbie nielegalnych imigrantów. Dzięki ich kampanii w korycie rzeki Tijuana zain
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stalowano jupitery. Sukces okazał się połowiczny. W „podświetlonym” rejonie zma
lała liczba przekraczających granicę nielegalnie, ale wzrosła na terenach do niego 
przyległych490.

4W M. U s d a n s k y, op. cit., s. 6.
4.1 M. M. N g a i, The Strange Career of the Illegal Alien..., „Law and History Review” 2003, 

Spring.
4.2 United States Border Patrol... [16 IX 2010].
493 Straż Graniczną utworzono jako część Biura Imigracyjnego (Immigration Bureau) wcho

dzącego w skład Departamentu Pracy (Department of Labor). Obecnie Straż podlega U.S. Customs 
and Border Protection wchodzącemu w skład Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (De
partment of Homeland Security). Immigration Information, U.S. Citizenship and Immigration 
Services, Department of Homeland Security, http://uscis.gov/graphics/shared/lawenfor/bpatrol/ 
[16 IX 2010].

494 Termin wetback powstał jako określenie dla nielegalnych imigrantów meksykańskich, 
często przedostających się wpław przez Rio Grande do USA. Później zaczęto go stosować jako
pogardliwe określenie dla nielegalnych imigrantów latynoskich różnych narodowości, za: http:// 
kpearson.faculty.tcnj.edu/Dictionary/wetback.htm [16 IX 2010].

Początkowo Stany Zjednoczone nie poświęcały wicie uwagi południowej gra
nicy. Znacznie bardziej skupiano się na portach północno-wschodnich, do których 
każdego dnia przybywały ogromne rzesze nowych imigrantów. Południowa granica 
państwa w początkach XX w. patrolowana była najczęściej w celu wychwytywa
nia nielegalnie usiłujących przedostać się do USA Azjatów. W pierwszej dekadzie 
XX w. inspektorzy ¡migracyjni w tym rejonie niemal nie zwracali uwagi na Mek- 
sykanów przekraczających granicę. Najczęściej udawali się oni do południowo-za
chodnich stanów, gdzie znajdowali pracę m.in. przy budowie kolei, w kopalniach 
i rolnictwie. Swoboda w przekraczaniu granicy ograniczona została w 1919 r., kiedy 
wprowadzono obowiązek ubiegania się o zgodę na przedostanie się na terytorium 
USA w wyznaczonych przejściach granicznych491. Dwa lata wcześniej wprowadzo
no podatek pogłówny (head tax) w wysokości ośmiu dolarów. Ponadto wymaga
no zaliczenia testu z umiejętności pisania492 493 494 *. Polityka ochrony południowej granicy 
USA zaostrzona została w drugiej dekadzie XX w. Zmieniono procedury inspekcyj
ne i utworzono w 1924 r. Straż Graniczną (Border Patrol)™. Procedury kontrolne 
obejmowały takie zabiegi, jak obowiązkowa kąpiel i strzyżenie włosów, co postrze
gane było przez Meksykanów jako upokarzające. Konieczność opłacenia podatku 
i należności związanych z wydaniem wizy stanowiły dodatkowy czynnik przema
wiający za nielegalną imigracją.

W związku z napływającymi coraz częściej meldunkami z południa o coraz licz
niejszych grupach nielegalnych imigrantów przedostających się przez granicę rząd 
postanowił podjąć odpowiednie kroki. W 1949 r. Patrol Graniczny zatrzymał prawie 
280 tys. nielegalnie przekraczających granicę imigrantów. Do 1953 r. liczba ta wzro
sła do ponad 865 tys. osób. W 1954 r. administracja prezydenta Eisenhowera opraco
wała więc projekt przeciwdziałania temu zjawisku, znany jako Operation Wetback™. 
Był to projekt Urzędu Imigracyjnego mający na celu repatriację bezprawnie przeby
wających w południowo-zachodnich stanach USA Meksykanów.

http://uscis.gov/graphics/shared/lawenfor/bpatrol/
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Połączone siły Patrolu Granicznego i policji wykryły ponad milion nielegal
nych imigrantów. Stałym procederem było odsyłanie schwytanych jak najdalej 
w głąb Meksyku, by maksymalnie zniechęcić ich i utrudnić powrót. Niestety i tym 
razem nie udało się uniknąć problemów. Niemal praktyką w działaniach organów 
egzekwujących prawo stało się zatrzymywanie ludzi z wyglądu przypominających 
Meksykanów lub innych Latynosów. Takie, często bezzasadne, podejrzenia wywo
łały protesty w środowisku legalnie przebywających w USA osób, które czuły się 
dyskryminowane rasowo.

Pojawił się również inny problem. Deportowanie nielegalnie przebywających 
rodziców często łączyło się z wydalaniem z kraju urodzonych już tutaj dzieci, które 
w świetle prawa były obywatelami Stanów Zjednoczonych. Silne głosy sprzeciwu 
wobec stosowanych metod, zarówno w USA, jak i w Meksyku, spowodowały, że 
państwo zrezygnowało z wdrażania tego programu.

W związku z narastającymi problemami z nielegalną imigracją Urząd Imigra- 
cyjny w latach 90. zdecydował o zaostrzeniu działań. Przeprowadzono serię ope
racji wymierzonych w nielegalnie przebywających na terenie USA. Rozpoczęto ją 
w 1993 r. projektem Operation Hold the Line zrealizowanym w El Paso w Teksa
sie495. Rok później w San Diego przeprowadzono akcję pod nazwą Operation Gate
keeper. Kolejne dwie akcje, Operation Safeguard i Operation Rio Grande, miały 
miejsce w 1997 r. w Arizonie i w Teksasie496. W ramach akcji w Teksasie wzdłuż 
granicy utworzono łańcuch składający się ze strażników oddalonych od siebie 
w odległości pozwalającej im widzieć się wzajemnie. Akcję uznano za zakończoną 
sukcesem, gdyż statystyki wykazały 50% (1993-1996) spadek zatrzymań w czasie 
jej trwania497. Niestety w rzeczywistości sukces nie był aż tak wielki, jak deklaro
wał Urząd Imigracyjny, gdyż większość usiłujących przekroczyć granicę nielegalnie 
podjęło takie próby w miejscach, gdzie nie była ona tak bardzo strzeżona.

4.5 F. D. B e a n, R. C h a n o v e, R. G. C u s h i n g, R. d e la G a r z a, G. P. F r e e m a n, 
C. W. Haynes, D. S p e n e r, Illegal Mexican Migration & the United States/Mexico Border: 
the Effects of Operation Hold the Line on El Paso/Juarez, Population Research Center, The Uni
versity of Texas at Austin, 1994, July, s. 15.

4.6 B. 1. Rey es, H. P. J ohnson, R. Van S wearingen, op. cil., s. 1; A. E. La tap 1 
et al., op. cit., s. 167.

497 INS' Southwest Border Strategy, U.S. Department of Justice, Immigration and Naturali
zation Service, press release, 1999, 1 V, http://uscis.gov/graphics/publicaffairs/factsheets/BPO 
ps.htm [25 VII 2004].

498 Ibidem.

Akcja Operation Gatekeeper w San Diego przeprowadzona została w kilku eta
pach. W pierwszym zajęto się obszarem wokół Imperial Valley, przez który do USA 
przedostawało się około 25% całej populacji nielegalnych imigrantów498. Następnie 
stworzono dodatkowy punkt kontrolny, a pozostałe dwa już istniejące zmodernizo
wano. Rezultatem tych działań były próby forsowania granicy gdzie indziej. Wy
magało to jednak przedostawania się w miejscach niezwykle trudno dostępnych ze 
względu na warunki geograficzne. Niebezpieczeństwo z tym związane nie zniechę
ciło imigrantów i wielu z nich przypłaciło to życiem. Założony cel został przynaj

http://uscis.gov/graphics/publicaffairs/factsheets/BPO
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mniej częściowo osiągnięty przez USA. Udało się główną falę nielegalnej imigracji 
odsunąć od San Diego i skierować bardziej na wschód w kierunku Imperial Valley. 
To jednak przyczyniło się m.in. do liczebnego wzrostu przypadków śmiertelnych 
wśród imigrantów. Pomimo zaangażowania zwiększonych sił Straży Granicznej 
i nowoczesnej technologii liczba zatrzymań przy nielegalnym przekraczaniu granicy 
zmniejszyła się (w odcinku najpilniej patrolowanym) o 40%. Na całej 24-milowej 
długości odcinka granicznego należącego do San Diego wzrosła jednakże o 14%499.

499 Gatekeeper and Farmworkers, „Rural Migration News” 1995, October, http://migration. 
ucdavis.edu/rmn/more.php?id=76_0_4_0 [16 IX 2010].

500 Deadly Consequences of Illegal Alien Smuggling, Hearing before the Subcommittee on 
Immigration, Border Security, and Claims of the Committee on the Judiciary House of Represen
tatives, 108,h Congress, Is’ Session, serial No.29, 2003, 24 VI, http://www.cis.org/articles/2003/ 
nuneztestimony062403.html [16 IX 2010].

501 Coyotes należy do najbardziej znanych określeń ludzi zajmujących się płatnym przerzu
tem przez granicę do USA, inne topolleros lubpateros, za: G. L. C a s t r o, Factors that Influence 
Migration. Coyotes and Alien Smugling, The Binational Study on Immigration Between Mexico 
and the United States, Vol. 3, http://www.utexas.edu/lbj/uscir/binpapers/v3a-3martin.pdf, s. 965; 
G. S. Becker, The Wise Way to Stem Illegal Immigration, „BusinessWeek” 2004, 26 IV, http:// 
www.businessweek.com/magazine/content/04_17/b3880039_mz007.him [16 IX 2010].

502 T. P a d g e 11, People Smugglers Inc,,, Time”, http://www.time.com/time/magazine/article 
/0,9171,474582,00.html [12 VIII 2003].

303 W. С o r n e 1 i u s, Death at the Border, s. 668.

Wokół nielegalnego przekraczania granicy bujnie rozwinął się proceder prze
stępczy500. Powstały zorganizowane grupy, tzw. coyotes, zajmujące się szmuglowa- 
niem już nie tylko narkotyków, ale także ludzi. Obok „uczciwych”, którzy za ustalo
ną opłatą pomagali w przedostaniu się do USA, były też grupy zwykłych bandytów, 
w najlepszym razie niewywiązujących się z podjętych zobowiązań. Wraz z zaostrze
niem polityki ochrony granic wzrosły również stawki, jakie pobierali coyotes50'. Za 
pomoc w przekroczeniu granicy w rejonie San Diego-Tijuana w 1995 r. należało 
zapłacić 143 dolary od osoby, podczas gdy w 2001 r. stawki wynosiły już od 1200 do 
1500 dolarów502. Wysokość opłaty zależna była od zakresu usług coyotes. Niektórzy 
zajmowali się tylko „przerzucaniem” przez granicę, inni ofertę rozszerzyli również 
o transport w ustalone miejsce w głębi kraju503. Zapotrzebowanie na taką działal
ność doprowadziło do wykształcenia się trzech rodzajów coyotes. Pierwszy stanowi
li lokalni agenci (local coyotes) pracujący najwyżej z dwoma współpracownikami. 
Specjalizowali się w udzielaniu informacji, do kogo się zgłosić i gdzie. Cieszyli 
się znacznie większym prestiżem niż pozostali, choć stawki przez nich pobierane 
należały do najniższych. Zaufanie, którym się cieszyli opierało się na związkach 
sąsiedzko-rodzinnych, które stanowią swoistą gwarancję działalności takiej osoby. 
Ponieważ wywodzili się zwykle z miejscowości sąsiedniej lub tej samej, co szmug- 
lowana grupa, postrzegani byli jako pewniejsi. Często zapłatę przyjmowali dopiero 
po przeprowadzeniu imigrantów przez granicę, powracając równocześnie z informa
cjami na temat ich losów już w USA. Nierzadko lokalni coyotes zajmowali się tym 
procederem niejako „przy okazji”. Przedostawszy się na teren USA, sami pozosta

http://migration
http://www.cis.org/articles/2003/
http://www.utexas.edu/lbj/uscir/binpapers/v3a-3martin.pdf
http://www.businessweek.com/magazine/content/04_17/b3880039_mz007.him
http://www.time.com/time/magazine/article
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wali tam przez kilka miesięcy, by potem powrócić i ponownie zorganizować grupę 
chętnych do przerzutu.

Drugi rodzaj coyotes to osoby działające w terenie, ale również przerzuca
jące ludzi przez granicę (local and border coyote). Ich klienci sami przyjeżdżali 
w okolice granicy bez uprzednich kontaktów ze szmuglerami. Coyote, który prze
prowadziłby ich na drugą stronę granicy, wyszukiwali będąc na miejscu. Ten rodzaj 
przemytników stanowiły zwykle luźno zorganizowane, kilkuosobowe grupy, które 
„obsługiwały” imigrantów z konkretnego miasteczka lub regionu. Organizowaniem 
przerzutu zajmował się lider takiej grupy, a pozostałych członków wzywał dopiero 
wtedy, gdy zebrała się grupa imigrantów do przeszmuglowania.

Trzeci rodzaj coyotes (border business coyotes)504 ma dość długą historię, ale 
największy rozwój takich grup przypadł na czasy obowiązywania programu brace
ro. Zajmowali się pomocą tym, którzy nie mieli amerykańskich kontraktów pracy. 
Grupy tego rodzaju należały do bardziej wyspecjalizowanych. Miały trzy rodzaje 
członków: rekrutujących chętnych do nielegalnego przekroczenia granicy imigran
tów, przewodników przeprowadzających na amerykańską stronę i agentów w USA, 
którzy dostarczali szmuglowane osoby do miejsca przeznaczenia. Usługi tych coyo
tes należały do najdroższych, ale właściwie najpewniejszych. Grupy wyspecjalizo
wały się w przeprowadzaniu nielegalnych imigrantów przez granicę w punktach 
kontrolnych, posługując się różnego rodzaju fałszywymi dokumentami. Pozostali 
coyotes oferowali zazwyczaj przedzieranie się przez pustynię, góry czy rzeki. Straż 
Graniczna w Arizonie, chcąc uzmysłowić nielegalnie przekraczającym granicę nie
bezpieczeństwo, na jakie się narażają, korzystając z takich usług, postawiła wzdłuż 
granicy znaki przedstawiające graficzny obraz śmierci, a poniżej napis: The Smug- 
gler. Death to those who follow him. Do not trust him („Przemytnik. Śmierć czyha 
na tych, którzy za nim idą. Nie ufaj mu”). Mimo to podejmujący ryzyko próbują 
wszelkich sposobów. Często kończą się one tragicznie - od stycznia do 15 lipca 
2010 r. w Arizonie odnaleziono ciała 134 nielegalnych imigrantów (w tym samym 
czasie w 2009 r. znaleziono 93, a w 2008 r. - 102 Rekordowa jak dotąd liczba 
140 znalezionych ciał nielegalnych imigrantów w Arizonie (od czasu, kiedy takie 
dane zaczęto gromadzić) przypadła na 2007 r.505

5011 L. G. Castro, Factors that Influence Migration. Coyotes and Alien Smugling, s. 966; 
B. I. Rey es, H. P. J oh n son, R. Van S w e a ri n gen, op. cit., s. 63.

505 Immigrant Deaths in Arizona Desert Soaring in July, Fox News, http://www.foxnews. 
com/us/2010/07/16/immigrant-deaths-arizona-desert-soaring-july/[171X2010]; B. M c C o m b s, 
Illegal immigrant deaths on record pace in July, Arizona Daily Star, http://azstamet.com/news/ 
Iocal/border/article_2ebl0e5a-905f-l ldf-8567-001cc4c03286.html [17 IX 2010].

Nowa polityka Urzędu ¡migracyjnego zakładała powstrzymywanie napływu nie
legalnych imigrantów poprzez zwiększoną kontrolę popularnych miejsc ich prze
dostawania się przez granicę. Skutkiem tych działań było częstsze niż dotychczas 
wybieranie miejsc przekraczania granicy w terenie znacznie trudniej dostępnym. 
Dotychczas próby nielegalnego przekraczania granic najczęściej podejmowano 
w rejonach wysoko zurbanizowanych. Ich pilniejsza kontrola wymogła jednak na 

http://www.foxnews
http://azstamet.com/news/
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imigrantach konieczność szukania miejsc przeprawy poza nimi. To zrodziło nowe 
problemy w tych rejonach przygranicznych, które stanowiły części prywatnych po
siadłości ziemskich. Właściciele działek przylegających do granicy przeciwni jej 
przekraczaniu przez nielegalnych imigrantów małymi grupami patrolowali należące 
do nich obszary, a zatrzymanych oddawali w ręce Straży Granicznej. Sytuacje takie 
nie są rzadkie. Jeden z właścicieli, Roger Bamett, zeznał przed Kongresem, że w cza
sie jednego roku zawrócili w ten sposób ponad tysiąc nielegalnych imigrantów506.

506 В. I. Reyes, H. P. Johnson, R. Van S we ar i n g en, op. cit. [17 IX 2010].
507 G. D. Lemus, For Latinos Immigration is a Family Affair, American Foreign Service 

Association, http://www.afsa.org/fsj/jun01/lemusjune01.cfm [17 IX 2010].
508 J. S с a 1 i a, M. F. X. L i t r a s, op. cit.

Im częściej właściciele ziemscy sięgali po broń w obronie swojej własności, 
tym częściej pojawiały się zarzuty łamania praw człowieka. W maju 2000 r. mek
sykański minister spraw zagranicznych, Rosario Green, zapowiedział pozwanie do 
sądu arizońskich właścicieli, którzy skrzywdzili nielegalnych imigrantów. Pozew 
miał się opierać m.in. na danych wskazujących, że w ciągu 16 miesięcy obywatele 
amerykańscy dopuścili się 32 przypadków popełnienia przestępstw w stosunku do 
obywateli meksykańskich bezprawnie przekraczających granicę, powodując obraże
nia u siedmiu osób i śmierć dwóch z nich. Podobne wypadki odnotowano również 
w Teksasie, gdzie trzech imigrantów zastrzelono, a jeden ranny wykrwawił się507. 
Narastające napięcie między stronami konfliktu postanowiono oddać pod osąd Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych.

Wszystkie przygraniczne stany, ale Teksas w szczególności, borykają się z pro
blem tzw. colonias - powstających coraz liczniej slumsów, zaludnionych głównie 
przez nielegalnych imigrantów, które są pozbawione podstawowych urządzeń, nie 
tylko sanitarnych. Władze starają się przeciwdziałać temu zjawisku, przeznaczając 
fundusze, federalne i samorządowe, na przeciwdziałanie istniejącej tam nędzy. Prze
ciwnicy imigracji twierdzą jednak, że są to pieniądze wyrzucone w błoto. Wszelka 
pomoc socjalna sprawia, że slumsy - zamiast niknąć - rozwijają się coraz bujniej 
i ściągają coraz większe rzesze kolejnych imigrantów.

Wpływ nielegalnej imigracji na amerykańskie społeczeństwo jest ogromny. Od
grywa znaczącą rolę niemal w każdym aspekcie życia społecznego: relacjach mię- 
dzysąsiedzkich, pracowniczych, państwowych. Z problemem nadmiernego napływu 
osób osiedlających się bezprawnie w USA państwo to boryka się od wielu lat. Na 
ile uciążliwy stał się ten problem dla Amerykanów, można sądzić po wprowadzeniu 
Ulegał Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (1996) i innych regu
lacji, które pojawiły się po nim. Na ich mocy zwiększono siły, jakimi dysponował 
Urząd Imigracyjny - z 12 403 do 17 654 urzędników508. Równocześnie zwiększono 
o dwie trzecie liczebność Patrolu Granicznego. Zabiegi te okazały się skuteczne. 
Dane przedstawione w raporcie Departamentu Sprawiedliwości dowiodły, że w la
tach 1996-2000 odnotowano około 75% wzrost liczby spraw związanych z przestęp
stwami ¡migracyjnymi. Zjawisko to zaobserwowano przede wszystkim w stanach, 

http://www.afsa.org/fsj/jun01/lemusjune01.cfm
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w których najbardziej zwiększono liczbę urzędników, tj. Teksasie (1 880 urzędników 
więcej), Arizonie (1 120), Kalifornii (973), Nowym Jorku (235), Florydzie (152).

Pozycja nielegalnych imigrantów w społeczeństwie amerykańskim jest skompli
kowana. Bezprawne przekraczanie granicy i pobyt w USA uważa się za najbardziej 
naglące problemy do rozwiązania. Nielegalni przybysze nie mają kłopotów ze zna
lezieniem pracy, a ich udział w sile roboczej jest znaczny. Oczywiście dostępne są 
dla nich prace nisko płatne, zazwyczaj niewymagające żadnych skomplikowanych 
umiejętności. Tradycyjnie już pracę znajdują w rolnictwie, ale także w branży usłu
gowej i budownictwie. Dla przykładu 80% wszystkich Latynosów zatrudnionych 
w restauracjach w Los Angeles stanowili przebywający na terytorium USA bezpraw
nie509. Chociaż istnieją pewne korzyści wynikające z ich obecności, to jednak panuje 
powszechne przekonanie, że nielegalni imigranci korzystają z dobrodziejstwa opieki 
społecznej na koszt amerykańskiego podatnika. Przeciwnicy tej tezy powołują się na 
badania przeczące społecznemu mniemaniu o intensywnym korzystaniu imigrantów 
ze środków, do których nie mają prawa510. Istnieje kilka powodów, dla których przy
bysze korzystają z pomocy państwa amerykańskiego w skromniejszym wymiarze niż 
można by oczekiwać. Często jest to brak kompletnej dokumentacji potrzebnej do uzy
skania takiej pomocy. Barierą trudną do pokonania są także zahamowania kulturowe. 
Poszukiwania tego typu pomocy utożsamiane są z degradacją jednostki. W przypad
ku azjatyckich, ale również europejskich grup etnicznych występuje tendencja do 
zwracania się o pomoc raczej do rodziny i znajomych niż instytucji państwowych.

509 T. M u 11 e r, op. cil., s. 123.
510 Ibidem, s. 199.
s" Plyer, Superintendent, Tyler Independent School District, étal. V. Doe, Guardian, étal.; 

Texas et al., v. Certain Named and Unnamed Undocumented Alien Children, http://caselaw.lp.findlaw. 
com/scripts/getcase.pl?navby=case&court=US&vol=457&page=202.

512 W. P a s k o - P o ry s, op. cit., s. 60.

Debata nad dostępnością opieki społecznej i praw obywatelskich dla imigrantów 
nielegalnych wykroczyła poza sferę społeczną i trafiła również na sale sądowe. Mocą 
amerykańskiego prawa cudzoziemcy, którzy nie mają prawa stałego pobytu, muszą 
posiadać specjalny rodzaj wizy nieimigracyjnej, chcąc np. podjąć naukę w USA. 
W zakresie regulacji prawa stanowego sytuacja jasno przedstawiona została w orze
czeniu Sądu Najwyższego. W 1982 r. sąd stwierdził (Plyler v. Doe), że stan Teksas 
nie miał prawa odmówić dostępu do edukacji dzieciom przebywającym bezpraw
nie w USA5". Prawo do korzystania z podstawowego zakresu szkolnictwa, zdaniem 
sądu, przysługiwało wszystkim dzieciom bez względu na ich status w świetle prawa 
imigracyjnego. Uniemożliwienie nauki dzieciom nielegalnie przebywającym w USA 
byłoby objawem dyskryminacji i karą za czyny popełnione przez ich rodziców (bo 
nie dzieci decydowały o miejscu zamieszkania)512. Zapewnienie dostępu do oświa
ty stwarza duże obciążenia dla władz lokalnych. Szczególnie mocno odczuwały to 
jednostki zamieszkiwane przez wielu w imigrantów, np. powiat Los Angeles. Osied
lający się w tym rejonie to najczęściej Azjaci i Latynosi, których rodziny zwykle są 
liczne. Zdecydowana większość z nich posyła dzieci do szkół publicznych, kształcąc 

http://caselaw.lp.findlaw
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je na koszt państwa. Ponieważ istnieje ograniczona liczba takich placówek ze wzglę
du na wzrost liczby dzieci uczęszczających do szkół publicznych, coraz bardziej na
rastał problem przepełnienia. Dodatkowe utrudnienie dla władz lokalnych wynikało 
z wprowadzenia programów nauczania dwujęzycznego, co stworzyło konieczność 
zatrudnienia znacznej liczby dodatkowych nauczycieli i spotęgowało wydatki z bu
dżetów lokalnych.

Imigrantom zarzuca się również nadmierne wykorzystywanie publicznej opieki 
zdrowotnej. Spowodowane to jest brakiem dostępu do prywatnej służby zdrowia 
i ubezpieczenia medycznego. Szacunkowe dane dotyczące kobiet rodzących w szpi
talach powiatu Los Angeles wykazały, że ponad połowa z nich to osoby urodzo
ne w Meksyku. Większość tych kobiet przebywała w USA od przynajmniej roku, 
co świadczyło o tym, że nie rozwinęła się jeszcze praktyka „migracji porodowej” 
(tylko w celu urodzenia dziecka na terytorium USA). Do 1986 r. przebywający na 
terytorium Stanów Zjednoczonych nie byli uprawnieni do korzystania z programu 
Medicaitf'3 i to lokalne władze podejmowały koszty leczenia takich mieszkańców. 
Całkowite odmówienie im opieki medycznej niosło jeszcze większe zagrożenia 
i, paradoksalnie, podwyższało koszty ponoszone przez władze. Nieudzielenie po
mocy medycznej „na czas” wiązało się z ryzykiem znacznego wzrostu późniejszych 
kosztów leczenia, spowodowanych komplikacjami wynikającymi z braku podsta
wowej opieki zdrowotnej. Istniała również obawa (w szczególności dotyczyło to 
imigrantów przybywających z krajów Trzeciego Świata) przed rozprzestrzenieniem 
się groźnych chorób, którym można by zapobiec, gdyby imigranci mieli dostęp do 
opieki medycznej. Kierując się m.in. takimi przesłankami, w 1986 r. sędzia okręgu 
federalnego w Nowym Jorku uznał, że nawet nielegalni imigranci są uprawnieni 
do świadczeń zdrowotnych513 514. Zagadnienie świadczeń socjalnych dla imigrantów, 
w tym nielegalnych, uregulowane zostało 10 lat później mocą ustawy o reformie 
systemu opieki społecznej. Znacznie ograniczono nowo przybywającym prawo do 
korzystania z federalnych programów pomocy społecznej, a bezprawnie przebywa
jących na terenie USA wykluczono zupełnie, z małym wyjątkiem, tj. pomocy me
dycznej w nagłych wypadkach, pomocy w przypadku klęsk żywiołowych i zwalcza
niu chorób zakaźnych515.

513 Program zapewniający opiekę medyczną i inne świadczenia dla rodzin z małymi dzieć
mi, które korzystają z pomocy społecznej, oraz innych osób, których z uwagi na wiek, kalectwo 
i niski dochód nie stać na pokrycie kosztów niezbędnej opieki medycznej. Medicaid Program 
- General Information, U.S. Departament of Health and Human Services, http://www.cms.gov/ 
MedicaidGenlnfo/ [17 IX 2010]; W. P a s k o - P o r y s, op. cit., s. 61.

514 T. M u 11 e r, op. cit., s. 202.
515 Welfare Reform Act (1996), Municipal Research and Services Center of Washington, http:// 

www.mrsc.org/subjects/humanservices/welfarc/welfare.aspx [17 IX 2010].

Główne źródło przestępczości, szczególnie w przypadku Latynosów, stanowi 
przemyt narkotyków, choć obecnie w rynku tym duży udział mają również grupy 
azjatyckie, zwłaszcza chińskie, koreańskie i wietnamskie. Z problemem przemytu 
narkotyków i ludzi borykają się przede wszystkim południowe stany przygraniczne. 

http://www.cms.gov/
http://www.mrsc.org/subjects/humanservices/welfarc/welfare.aspx
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Ponadto policja notuje nierzadkie przypadki przekraczania granicy przez zorganizo
wane grupy dokonujące włamań i rabunków na terenie okolicznych osiedli.

Wiele przykładów podważa tezę, która wzrost przestępczości przypisuje przede 
wszystkim rosnącej populacji imigrantów. W Teksasie winą obarczano najczęściej 
Meksykanów, w znacznej liczbie nielegalnych. Uogólnieniom przeczył choćby 
przykład El Paso, miasta zdominowanego przez społeczność latynoską, w którym 
nie odnotowano żadnych wskaźników odbiegających od średniej ogólnostanowej. 
W San Antonio, gdzie mieszkała największa liczba Meksykanów, odnotowano nato
miast mniejszy niż średni przyrost przestępczości.

Skutkiem ubocznym napływu nielegalnych imigrantów było także pojawienie 
się foreign underclass - warstwy społecznej, którą tworzyli ludzie bez legalnych 
dokumentów. Ich codzienność naznaczona była ciągłą obawą przed zatrzymaniem 
przez władze. To oni stymulowali rynek fałszerzy dokumentów, głównie kart ubez
pieczenia społecznego (Social Security Cards) i praw jazdy. Stawali się również 
łatwym łupem nieuczciwych pracodawców, którzy wykorzystywali ich niepewną 
sytuację. Warstwa ta to także źródło potencjalnej przestępczości. Rozczarowani, 
pozbawieni nadziei na przyszłość ludzie, zwłaszcza młodzi, sięgają po niezgodne 
z prawem rozwiązania. Pozornie łatwe i szybkie pieniądze potrafią skusić. Rodzą się 
mniej lub bardziej zorganizowane grupy przestępcze, w tym dobrze znane latynoskie 
gangi uliczne.

Problemem bezpośrednio wynikającym z napływu nowych przybyszów jest 
przepełnienie w dużych miastach. Dotyczy to nie tylko wzrastającej liczby miesz
kańców, ale również warunków mieszkaniowych. Imigranci, zwłaszcza latynoscy, 
mają liczne rodziny. Ze względów finansowych zmuszone są do mieszkania w wa
runkach daleko odbiegających od przyjętego standardu, czyli jednego pokoju przy
padającego na jedną osobę. Poza zwykłą uciążliwością może to prowadzić także do 
problemów natury zdrowotnej i społecznej. Pozytywnym zjawiskiem jest dążenie 
imigrantów do poprawy warunków mieszkaniowych w miarę wzrostu dochodów. 
Dzielnice tradycyjnie będące docelowym punktem tych, którym w USA udało się 
zamieszkać, stająsię równocześnie punktem wyjścia dla wiążących swoją przyszłość 
z życiem w Stanach Zjednoczonych. W miarę postępu procesu asymilacji i poprawy 
warunków bytowych imigranci starają się wyrwać z gett ¡migracyjnych, osiedlając 
się za przykładem rdzennych Amerykanów na przedmieściach wielkich miast.

Skutki nielegalnej imigracji odczuwalne są także na rynku pracy. Duża liczba 
nielegalnych imigrantów chętnych do pracy za najmniejsze stawki, bez gwarantowa
nych prawem świadczeń, skutecznie obniża wysokość stawek płaconych w danym 
rejonie. Badania przeprowadzone przez amerykański Departament Pracy wykazały, 
że tylko 10% wzrost liczby nowych, chętnych do pracy imigrantów obniża przecięt
ne stawki zarabiane przez pracowników-obcokrajowców o 2-3%516.

516 The Effects of Immigration on the U.S. Economy and Labor Market, U.S. Department 
of Labor, Bureau of International Labor Affairs, 1988, December, http://www.dol.gov/ilab/ [27 V 
2004].

http://www.dol.gov/ilab/
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Nie tylko Amerykanie są podzieleni w opiniach dotyczących skali i dopuszczal
ności imigracji. Z tym problemem boryka się także środowisko Híspante Americans, 
osób o uregulowanym statusie prawnym. W stałym napływie nowych przybyszów 
postrzegają zagrożenie dla swoich interesów i pozycji w społeczeństwie amerykań
skim, dlatego nie dziwi, że wielu obywateli latynoskiego pochodzenia jest za ogra
niczeniem imigracji, szczególnie nielegalnej.

5.1.3. Pracownicy sezonowi

Na natężenie strumienia imigracyjnego do USA znaczny wpływ miał stan gospodar
ki państwa. Wielki Kryzys lat 30. XX w. wywołał chwilowe zmniejszenie napływu 
imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Także II wojna światowa wyzwoliła wiele 
zmian. Przede wszystkim nowa sytuacja wpłynęła stymulująco na kulejącą gospodar
kę amerykańską. O ile jeszcze w 1940 r. bezrobocie w Stanach Zjednoczonych sięga
ło niemal 15%, o tyle już dwa lata później spadło do niecałych 5%, a w następnym 
roku nie przekroczyło nawet 2%517. Pierwsze oznaki braku rąk do pracy, zwłaszcza 
w rolnictwie, pojawiły się już w 1941 r. Zapotrzebowanie na siłę roboczą było tak 
duże, że władze federalne zdecydowały się na ogłoszenie Emergency Farm Labor 
Program. Rozwiązanie opracowane zostało w duchu kompromisu między zaintere
sowanymi stronami, m.in. farmerami domagającymi się pracowników oraz związ
kami zawodowymi, które sprzeciwiały się takim regulacjom. Równocześnie starano 
się także uwzględnić oczekiwania meksykańskiego partnera. W 1942 r. Stany Zjed
noczone zdecydowały się podpisać z Meksykiem porozumienie dotyczące legalnej 
pracy dla imigrantów meksykańskich. Program znany pod nazwą bracero518 zakładał 
legalne, sezonowe zatrudnienie określonej liczby Meksykanów, głównie w rolnic
twie. Teksas początkowo został wyłączony z uczestnictwa w programie. Związane 
to było z silnymi przejawami dyskryminacji Meksykanów na terytorium stanu, do 
których dochodziło we wcześniejszych latach. W sierpniu 1943 r. gubernator, Coke 
R. Stevenson, ogłosił, że odtąd Teksas będzie postępował w duchu „polityki dobrego 
sąsiedztwa”, analogicznej do przyjętej przez rząd federalny w stosunku do krajów 
latynoskich. Wezwał również do przestrzegania uchwalonej rok wcześniej przez sta
nową legislaturę rezolucji dotyczącej dyskryminacji. Ogłosił także powstanie Komi
sji Dobrego Sąsiedztwa, której celem było rozpatrywanie skarg dotyczących aktów 
dyskryminacji oraz upowszechnianie stanowej polityki dotyczącej Latynosów.

517 M. García y G r i c go, The Bracero Program, „Rural Migration News” 2003, April, 
Vol. 9, nr 2, http://migration.ucdavis.edu/rmn/more.php7icM0_0_4_0 [19 IX 2010].

5,8 Program bracero był kontynuowany w następnych latach pod nazwami Mexican Farm 
Labor Supply Program oraz Mexican Labor Agreement. Został przyjęty przez Kongres USA jako 
Public Law 45 w 1943 r.; A. E. L a t a p i et al., op. cit., s. 180.

Program nie tylko otwarł granice dla imigrantów, ale również wznowił debatę 
nad przyszłością polityki ¡migracyjnej, pozycji społecznej Meksykanów (a w szer

http://migration.ucdavis.edu/rmn/more.php7icM0_0_4_0
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szym kontekście różnego pochodzenia Latynosów zamieszkujących w Stanach) oraz 
Amerykanów pochodzenia meksykańskiego. Rząd starał się rozwiać obawy prze
ciwnych programowi środowisk Amerykanów meksykańskiego pochodzenia, pod
kreślając tymczasowość przedsięwzięcia. Mieszkający w USA imigranci obawiali 
się pogorszenia warunków życia, wynikającego z napływu nowej siły roboczej519. 
Najsilniejsze głosy protestu rozlegały się w Teksasie. Farmerzy uznawali propono
wane warunki programu za uciążliwe oraz niekorzystnie odbijające się na wolnym 
rynku i dlatego apelowali o pozostawienie otwartej granicy z Meksykiem. Wyrazem 
tego stanowiska było wystąpienie przed podkomisją senacką Edwarda 0’Neala, pre
zesa American Farm Bureau Federation, w którym stwierdził, że:

519 E. G a m b o a, Mexican labor & World War II: braceros in the Pacific Northwest, 1942- 
-1947, Seattle 2000, s. 63.

520 D. G. Gutierrez, Walls and Mirrors..., s. 139-140.
521 Według średnich szacunków rocznych INS, w latach 1940-1943 przybyło 7023 imigran

tów bez legalnych dokumentów (undocumented migrants), w 1944 r. ich liczba wzrosła do 29 176; 
w 1945 r. - do 69 111; w 1946 r. - do 101 478 i niemal do 200 000 rok później.

[program bracero] wprowadza tylko zamieszanie i psuje wszystko [...] przez wiele 
zasad i regulacji; [gwarancje] płac i godzin [...] [oraz] warunki pracy i temu podobne 
rzeczy. Kiedy dawniej wystarczyło tylko jechać do Meksyku i znaleźć chętnych do 
pracy na starych warunkach.

E. O’Neal zakończył swoje wystąpienie konkluzją:

Meksykanie od dawna przybywali do tego kraju bez żadnych formalnych porozu
mień, byli dobrze opłacani i wracali do domu, gdzie ich status ekonomiczny był 
znacznie lepszy niż przeciętnego Meksykanina520 521.

Warunkiem zatrudnienia braceros było wykazanie przed stosownym urzędni
kiem braku możliwości zatrudnienia rodzimych pracowników. Należało również 
zapewnić, że sprowadzenie taniej siły roboczej nie wpłynie znacząco na warunki 
zatrudnienia i płac w regionie. Szybko jednak pracodawcy zaczęli program kryty
kować, jako że nałożone na nich zostały koszty, których nie chcieli ponosić. Kry
tykowano obowiązek opłacenia kosztów podróży (w obie strony) takiego pracow
nika, jak również kosztów utrzymania przez cały okres zatrudnienia. Zmiana tych 
warunków podważyłaby jednak obustronne porozumienie zawarte między USA 
a Meksykiem i dlatego - pomimo usilnych starań lobby rolniczego w 1943 r. - zde
cydowano o utrzymaniu przyjętych rozwiązań. Dla pracodawców, którzy by nie 
chcieli skorzystać z uczestnictwa w programie, oznaczało to tylko dwa możliwe 
rozwiązania: podniesienie stawek na tyle, by znaleźć chętnych pracowników ame
rykańskich, lub zatrudniać nielegalnych imigrantów. W okresie, kiedy praktycznie 
nie sankcjonowano wspomnianego procederu, wielu korzystało z tego drugiego roz
wiązania. Sytuacja ta doprowadziła do nagłego wzrostu nielegalnie przybywających 
do USA. Już w 1945 r. obserwatorzy zauważyli, że liczba nielegalnych imigrantów 
znacznie przekroczyła liczbę objętych programem bracero52'. Jak wykazały dane 
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z tego okresu, w pierwszych latach realizacji projektu, tj. 1942-1944, legalnie przy
było do Stanów Zjednoczonych 13 000 Meksykanów, podczas gdy u schyłku obo
wiązywania programu, tj. w latach 1962-1964, liczba ta sięgnęła już 146 000522. 
Przez 23 lata trwania programu, do 1965 r., rząd amerykański wydał ponad 4,5 min 
zezwoleń dla nowych pracowników. Aby zabezpieczyć się przed pozostawaniem 
w USA pracowników sezonowych na stałe, zawarto w kontraktach specjalne zabez
pieczenie. 10% wynagrodzeń przeznaczane było na specjalny fundusz będący pod 
opieką rządu meksykańskiego i zwracane robotnikom dopiero po powrocie do kraju. 
Niestety, jak się później okazało, przytłaczająca większość migrantów nie otrzymała 
tych pieniędzy. Pretensje i krytyka programu dotyczyły nie tylko sfery finansów, ale 
również dyskryminacji i fizycznego eksploatowania pracowników ponad ich siły. 
Wszystkie wymienione czynniki, jak również przybierająca na sile kampania na 
rzecz stworzenia nowego programu bracero, przyczyniły się do wzmocnienia rosz
czeń robotników dotyczących uzyskania rekompensat za niedotrzymanie warunków 
programu.

Tabela 42. Imigracja meksykańska do USA, 1942-1964

Rok Braceros Zatrzymani 
nielegalni imigranci

Imigranci meksykańscy

1942 4 203 11 784 2 378
1943 52 098 11 175 4 172
1944 62 170 31 174 6 598

1945 49 454 69 164 6 702

1946 32 043 99 591 7 146
1947 19 632 193 657 7 558
1948 35 345 192 779 8 384
1949 107 000 288 253 8 803
1950 67 500 468 339 6 744

1951 192 000 509 040 6 153
1952 197 100 528 815 9 079
1953 201 380 885 587 17 183

1954 309 033 1 089 583 30 645
1955 398 650 254 096 43 702
1956 445 197 87 696 61 320
1957 436 049 59 918 49 321
1958 432 857 53 474 26 721

1959 437 643 45 336 22 909
1960 315 846 70 684 32 708

522 P. L. M a r t i n, There Is Nothing More Permanent..., s. 1.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie A. E. Latapi, P. L. Martin, G. L. Castro, K. Donato, Factors 
that Influence Migration, Mexico-U.S. Binational Migration Study Report, U.S. Commision on Immi- 
gration Reform, http://www.utexas.edu/lbj/uscir/binpapers/vl-3latapi.pdf, s. 183 [15 I 2011].

1961 291 420 88 823 41 476
1962 194 978 92 758 55 805
1963 186 865 88 712 55 986
1964 177 736 86 597 34 448

łącznie 4 646 199 5 307 035 545 941

Napięcie narastające wraz z coraz liczniejszymi rzeszami nielegalnych imigran
tów znajdowało ujście w społecznym niezadowoleniu i krytykowaniu władz fede
ralnych. Rząd federalny z kolei obwiniał władze meksykańskie o podważanie rosną
cego zaufania do programu bracero i jednostronne interpretowanie porozumienia. 
W odpowiedzi władze meksykańskie winą obarczały swojego północnego sąsiada, 
który - ich zdaniem - prowokował konfliktowe sytuacje przez brak sankcji nakła
danych na amerykańskich pracodawców zatrudniających nielegalnych imigrantów. 
W ten sposób koło wzajemnych oskarżeń się zamykało, ale w żaden sposób nie roz
wiązywało to problemu. USA w 1953 r. podjęły jeszcze próbę wpłynięcia na zmianę 
stanowiska Meksyku i uczynienia warunków programu korzystniejszymi dla farme
rów. Niestety starania zakończyły się fiaskiem. Ważność obowiązywania programu 
wkrótce wygasła i Stany Zjednoczone rekrutowały meksykańskich pracowników, 
stosując jednostronną politykę521. Rząd meksykański odpowiedział zwiększonymi 
patrolami granicy i zniechęcaniem obywateli do wyjazdu. Okazało się jednak, że 
zastosowane środki zwiększonej kontroli granicznej przerosły możliwości meksy
kańskich władz. Konflikt zakończony został podpisaniem nowego dwustronnego 
porozumienia, ale tym razem zagwarantowano spełnienie niemal wszystkich amery
kańskich żądań. Wkrótce po tym przeprowadzono akcję masowej deportacji Latyno
sów z terytorium USA, tzw. Operation Wetback.

523 M. Garcia y G r i eg o, The Bracero Program, „Rural Migration News” 2003, April,
Vol. 9, No. 2, http://migration.ucdavis.edu/rmn/niore.php7icM0_ 0_4_0 [19 IX 2010].

i24 D. James, op. cit., s. 22.
52’ T. K. o w a 1 a k, op. cit., s. 31; T. M u 11 e r, op. cit., s. 51.

W szczytowym okresie trwania programu, czyli w 1959 r., przybyło legalnie 
500 tys. pracowników523 524. Przez cały czas realizowania przedsięwzięcia do USA le
galnie przybyło około 4,7 min Meksykanów. W tym samym okresie wydalono około 
5 min tych, którzy przybyli nielegalnie525.

Projekt początkowo postrzegany jako korzystny dla obu stron szybko stał się sy
nonimem wyzysku. Przybywający do Stanów Zjednoczonych pracownicy sezonowi 
pracowali ponad ustalony czas, pozbawieni podstawowych świadczeń pracowni
czych, jak prawo do płatnego urlopu czy zwolnień lekarskich. Nie otrzymywali rów
nież żadnych zabezpieczeń przed szkodliwym działaniem używanych w rolnictwie 
pestycydów. Choć opłacani byli według najniższych możliwych stawek, przez długi 

http://www.utexas.edu/lbj/uscir/binpapers/vl-3latapi.pdf
http://migration.ucdavis.edu/rmn/niore.php7icM0_
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czas nie upominali się o swoje prawa. W latach 60. na scenie politycznej Kalifornii 
pojawił się César Estrada Chávez - rzecznik migrantów pracujących na roli - i jego 
organizacja National Farm Workers Association. Chávez często porównywany był do 
Martina Luthera Kinga - człowieka, z którym nigdy się nie spotkał, choć utrzymy
wał znajomość korespondencyjną. Walka Cháveza w założeniu miała mieć charakter 
pozbawiony przemocy. Jego zwolennicy organizowali szerokie poparcie dla strajku
jących, zbierając datki, wysyłając jedzenie oraz przyłączając się do organizowanych 
pikiet. Chávez organizował spektakularne akcje, których celem było zwrócenie uwagi 
na głoszone przesłania. W 1965 r. wyruszył z pieszą pielgrzymką do stolicy Kalifor
nii - Sacramento526, podjął również 25-dniowy strajk głodowy jako „wyraz pokuty, 
przypominający robotnikom o pozbawionych przemocy korzeniach ich ruchu”527.

5:6 J. E. L e V y, F. R o s s Jr., Cesar Chavez: autobiography of La Causa, Minneapolis 2007, 
s. 206-214.

527 The Story of César Chávez, United Farm Workers, http://www.ufw.org/cecstory.htm 
[5 I 2011]; César Chavezs Bio, Centro Cultural César Chávez, Oregon State University, http:// 
oregonstate.edu/cccc/c%C3%A9sar-ch%C3%A1vez039s-bio [19 IX 2010].

528 P. L. M a r t i n, Factors that Influence Migration. Guest Workers: Past and Present, The 
Binational Study on Immigration Between Mexico and the United States, vol. 3, http://www.ute- 
xas.edu/lbj/uscir/binpapers/v3a-3martin.pdf [19 IX 2010], s. 881.

W latach 60. pojawiły się też coraz wyraźniejsze głosy przemawiające za ko
niecznością zakończenia programu bracero. Farmerzy nie byli już tak bardzo zain
teresowani pracownikami latynoskimi, gdyż pracę wielu z nich zaczęły stopniowo 
zastępować maszyny. Zapotrzebowanie na siłę roboczą nie było już tak wielkie, a już 
istniejące zasoby pokrywały to zapotrzebowanie. W 1963 r. jednak zdecydowano się 
jeszcze na rok przedłużyć obowiązywanie programu. Ostatecznie zakończony został 
rok później.

Mówiąc o programie bracero, warto też zwrócić uwagę na „skutki uboczne” 
projektu. Amerykańscy pracodawcy zatrudniający braceros zobowiązani byli po
krywać koszty ich podróży. By obniżyć te wydatki, zachęcali Meksykanów do 
przeprowadzania się w pobliże granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Skutkiem tego 
powstało wiele miast przygranicznych, których mieszkańcy po zakończeniu progra
mu mieli coraz większe problemy, ponieważ skupiska te tworzone były doraźnie 
i w wyraźnym celu eksportu siły roboczej do USA. Kiedy granice północnego sąsia
da zamknęły się po ustaniu programu, miasta nie potrafiły zapewnić swym miesz
kańcom miejsc pracy.

Kolejnym problemem, który zrodził się z programu bracero, była kwestia se
lekcji robotników. Meksykanie, aby stać się bracero, niejednokrotnie przekupywali 
odpowiednich urzędników, by zakwalifikowali ich do pracy w USA528. Dochodziło do 
paradoksalnych sytuacji. Dla przykładu schwytanego Meksykanina nielegalnie prze
bywającego na terytorium USA transportowano do granicy. Tam wydawano mu po
zwolenie na pracę w ramach projektu, po czym jako legalny pracownik wracał on do 
miejsca, w którym pracował (stąd często ironicznie określano te działania jako drying 
out the wetbacks, czyli - w wolnym tłumaczeniu - „osuszanie przemokniętych”).

http://www.ufw.org/cecstory.htm
oregonstate.edu/cccc/c%25C3%25A9sar-ch%25C3%25A1vez039s-bio
http://www.ute-xas.edu/lbj/uscir/binpapers/v3a-3martin.pdf
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Możliwość zatrudniania pracowników rolnych w ramach programu bracero 
spowodowała, że objęte projektem stany południowo-zachodnie rozkwitły. Uprawa 
owoców w Kalifornii w latach 50. wzrosła o 15 %, a warzyw - o 50 %529. Chociaż 
program przyniósł Stanom Zjednoczonym relatywnie duże korzyści, nie cieszył się 
jednak dobrą opinią. Co więcej, przez wysokość płac oraz niezwykle wymagające 
warunki pracy, program zyskał przydomek „zalegalizowanego niewolnictwa”530.

529 Ibidem.
530 The Braceroprogram, The Farmworkers’ Website, http://www.fannworkers.org/bracerop. 

html [19 IX 2010].
531 P. Martin, Guestworkers Programs for the 21s' Century, Center for Immigration Stu

dies, 2000, April, http://www.cis.org/articles/2000/back400.html [19 IX 2010].
532 Wprowadzony w latach 1987-1988 mocą regulacji zawartych w 1RCA (1986).
533 B. Mason, P. Martin, AgJOBS: New Solution or New Problem, Choices, 2004,

Is1 Quarter, http://www.farmdoc.illinois.edu/policy/choices/20041/20041.pdf [19 IX 2010].

Zarówno program bracero, jak i jego „następca”, program wizowy H-2, pozwa
lający zatrudniać do prac rolnych obcokrajowców, wykazały główną słabość takich 
rozwiązań. Żaden z programów nie jest bowiem w stanie zapewnić tymczasowego 
wzrostu siły roboczej, bez jednoczesnego przyczynienia się do stałego wzrostu po
pulacji, a dodatkowo przeprowadzić to w sposób nieodbijający się ujemnie na sytua
cji rodzimych pracowników531.

Lobby rolnicze od czasu zakończenia programu bracero podejmowało starania 
o uchwalenie programów alternatywnych do H-2. Wysiłki te dość skutecznie blo
kowane były przez przeciwników takich rozwiązań. Kompromisem pomiędzy tymi 
dwoma stanowiskami miał być Special Agricultural Worker Program (SAW)532. 
Dzięki niemu każdy nielegalny pracownik, który przepracował przynajmniej 90 dni 
poprzedniego roku w rolnictwie, mógł się ubiegać o status imigranta. Takie roz
wiązanie skomplikowało sprawę i sprawiło, że farmerzy przestali być przychylni 
programowi. Okazało się bowiem, że znaczna część pracowników „zalegalizowa
na” w ramach programu SAW szybko zmieniała miejsce pracy, przenosząc się za
zwyczaj do lepiej opłacanego przemysłu. W zaproponowanym w 1998 r. projekcie 
Agricultural Jobs, Opportunity, Benefits, and Security Act (AgJOBS) przyjęto za
tem nowe rozwiązania. Pracownik po wykazaniu się co najmniej 150-dniową pracą 
w rolnictwie w roku poprzedzającym, mógłby się starać o próbny status nieimigranta. 
O status imigranta, w myśl projektu, mogliby się ubiegać ci, którzy wykazaliby się 
180-dniowym zatrudnieniem przy pracach rolnych przez minimum pięć lat w sied
mioletnim przedziale czasowym. Przewidziano również stworzenie stanowych reje
strów pracowników tymczasowych, które pozwoliłyby na monitorowanie ich pobytu 
na terenie USA. Projekt, wobec zapowiedzianego weta prezydenta B. Clintona, nie 
przeszedł w Kongresie w 1998 r. Inna propozycja, zgłoszona w 2000 r., przewidywa
ła przyznanie tymczasowego legalnego statusu po wykazaniu przynajmniej 100 dni 
przepracowanych w rolnictwie. Ubieganie się o wizę imigracyjną byłoby możliwe 
dopiero po wykazaniu kolejnych 360 dni przepracowanych w czasie sześciu lat533. 
Wydarzenia z 11 września 2001 r. zatrzymały jednak prace nad tym programem.

http://www.fannworkers.org/bracerop
http://www.cis.org/articles/2000/back400.html
http://www.farmdoc.illinois.edu/policy/choices/20041/20041.pdf
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Według projektu wniesionego w 2003 r., pracownik przepracowawszy 100 dni w cią
gu 12 następujących po sobie miesięcy w okresie od 1 marca 2002 r. do 31 sierpnia 
2003 r. mógłby otrzymać sześcioletni status tymczasowego mieszkańca {Temporary 
Resident Status), a po 360 dniach przepracowanych w ciągu następnych 6 lat - stały 
status imigranta. Rodzina pracownika o tymczasowym statusie nie podlegałaby de
portacji, ale nie miałaby również prawa do pracy. Status imigranta otrzymywano by 
dopiero wówczas, gdy uzyskał go pracownik.

5.2. Organizacje emigrantów latynoskich534

534 Organizacjom latynoskim poświęciłam również artykuł: A. Bartnik, Awakening the 
Sleeping Giant - a Short History of Hispanics Organizations in California and Texas, „Ad Ame
rican)" Vol. 7, Kraków 2006.

535 A. P o r t e s, R. G. R u m b a u t, op. cit., s. 125; B. Marquez, J. Jennings, Repre
sentation by Other Means: Mexican American and Puerto Rican Social Movement Organizations, 
„Political Science & Politics” 2000, 1 IX.

536 D. G. G u t i e r r e z, Walls and Mirrors..., s. 34.
537 Hiszp. rasa.
538 M. C. G a r c i a, Havana USA..., s. 91.

Wczesne formy organizowania się imigrantów latynoskich sięgają XIX w. Jedną 
z pierwszych w tym okresie były tzw. mutualistas, czyli towarzystwa wzajemnej 
pomocy535. Ich członkowie pomagali imigrantom uzyskać świadczenia i usługi, na 
które przeważnie nie było ich stać. Członkowie organizacji mieli dostęp do tanich 
usług pogrzebowych, kredytów, ubezpieczeń, a nawet rozrywki i kultury536 537 538. Stano
wiły one rodzaj bufora pozwalającego nowo przybyłym na pozbawioną szoku kul
turowego aklimatyzację w nowym kraju. Początki przystosowywania się do nowych 
warunków były trudne dla obu stron i nacechowane dużą dozą wzajemnej niechę
ci. Uznając fakt braku akceptacji ze strony Amerykanów, Meksykanie, gdyż to oni 
ze względu na uwarunkowania historyczno-geograficzne najwcześniej zetknęli się 
z problemem asymilacji, zwrócili się w kierunku narodowości sobie bardziej po
krewnych. Zaczęto myśleć o sobie nie tylko jako o Meksykanach, ale również jako 
o członkach znacznie większej panhiszpańskiej społeczności {pan-Hispanic commu
nity) nazwanej wówczas La Raza™.

W społeczności kubańskich uchodźców działały organizacje podobne do mek
sykańskich i portorykańskich mutualistas, które nazywano municipios. Nazwa za
pożyczona została od kubańskich jednostek administracyjnych. Chociaż organiza
cje działały samodzielnie, podlegały naczelnemu organowi - Cuban Municipalities 
in Exile™. Municipios spełniały rozmaite funkcje. Działały jako jednostki pośredni
czące w wymianie informacji {clearinghouses) i służyły informacją w bardzo prak-
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tycznych sprawach dotyczących zatrudnienia czy znalezienia mieszkania. Wiele 
z nich prowadziło szczegółowe listy uchodźców osiadających w USA, wydawało 
gazety oraz organizowało rozrywki kulturalne.

Współczesne liczące się organizacje, których największy rozwój przypada na 
okres po II wojnie światowej, powstawały w latach ją poprzedzających. Na fali 
narastających napięć na arenie międzynarodowej organizacje imigranckie zręcz
nie wykorzystywały retorykę demokracji i równości. Wielu aktywistów uważało, 
że Latynosi przez ciężką pracę i poświęcenie stali się prawdziwymi Amerykanami 
i jako tacy powinni również doświadczać dobrodziejstw amerykańskiej demokracji. 
Zarówno Wielki Kryzys, jak i wybuch II wojny światowej wpłynęły na zaostrzenie 
oraz przyspieszenie różnicowania się i stratyfikacji wewnętrznych procesów poli
tycznych i kulturalnych środowiska latynoskiego. Wojna wywarła również duży 
wpływ na pozycję zajmowaną przez nich w społeczeństwie amerykańskim. Brak 
siły roboczej spowodował, że Latynosi zyskali niepowtarzalną szansę zdobycia le
piej płatnej pracy. Wielu otworzyło to drogę do awansu społecznego. Jednocześnie 
nie bez znaczenia pozostawał fakt, iż większość zamieszkujących południowe ob
szary kraju Meksykanów była już obywatelami urodzonymi na terytorium USA. 
Zakładano, że ta grupa społeczna będzie bardziej skłonna do identyfikowania się 
z mentalnością amerykańską niż meksykańską.

Jedna z największych obecnie organizacji istniejących w USA - The League of 
United Latin American Citizens (LULAĆ) - swymi korzeniami sięga okresu mię
dzywojennego. W latach 20. w Teksasie zaczęły powstawać organizacje stawiające 
sobie za cel rozwój i ochronę interesów Amerykanów meksykańskiego pochodzenia. 
Największe z nich: El Orden Hijos de América, El Orden Caballeros de América539 
i League of Latin American Citizens, tworzyli przedstawiciele niższej warstwy śred
niej teksańskiej społeczności latynoskiej. Najważniejszą cechą charakterystyczną, 
wyróżniającą je od innych organizacji, było wykluczenie z członkostwa Latynosów 
nieposiadających amerykańskiego obywatelstwa. Członkowie żywili przekonanie, 
że Amerykanie meksykańskiego pochodzenia skupili się zbytnio na pielęgnowaniu 
kultury etnicznej, zaniedbując proces asymilacji ze społeczeństwem amerykańskim. 
Tymczasem najbardziej pożądanym - ich zdaniem - kierunkiem rozwoju powinna 
być lojalność w stosunku do nowego kraju. Wyrażana miała być przez opanowanie 
języka angielskiego, obchodzenie amerykańskich świąt narodowych oraz zachowy
wanie amerykańskiej symboliki narodowej. Podobieństwo stanowisk reprezentowa
nych przez te organizacje sprawiło, że po serii wspólnych spotkań, 17 lutego 1929 r. 
w Corpus Christi w Teksasie, oficjalnie ogłoszono powstanie nowej grupy o nazwie 
The League of United Latin American Citizens. Na spotkaniu przyjęto statut orga
nizacji (The LULAĆ Codę), którego czas obowiązywania określono na najbliższe 
60 lat. Za naczelne zasady przyjęto propagowanie „najlepszej i najczystszej” formy 
amerykanizmu, walkę z dyskryminacją Amerykanów meksykańskiego pochodzenia 

53’ Hiszp. Zakon Synów Ameryki i Zakon Rycerzy Ameryki.
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oraz uczenie dzieci praw i obowiązków należnych obywatelom Stanów Zjednoczo
nych. LULAĆ zachęcał swoich członków do uczestnictwa w polityce, szczególnie 
lokalnej.

Powojenna rzeczywistość nie zmieniła wiele w światopoglądzie członków or
ganizacji. Nadal przyświecała im idea integracji ze społeczeństwem amerykańskim. 
Retoryka organizacji na krótko uległa zaostrzeniu w latach 50. Potępiono akt McCar- 
ran - Walter i operację wetback, podkreślając, że tysiące Meksykanów, którzy po
ślubili obywateli amerykańskich, czy tacy, którzy są rodzicami amerykańskich żoł
nierzy, powinni mieć możliwość zalegalizowania statusu, bez konieczności wracania 
do Meksyku. Ton ten jednak szybko złagodniał. LULAĆ powrócił do swej kampanii 
antyimigracyjnej. Według zwolenników organizacji, stały napływ imigrantów nisz
czy proces akulturacji. Pomimo największych nawet starań nowi przybysze i tak 
pozostająpoza polityczną społecznością Stanów Zjednoczonych.

W założeniu przyjętym przez organizację o ochronie praw tylko Latynosów- 
-obywateli tkwił swoisty paradoks. Opieką objęto dzieci imigrantów urodzone w Sta
nach Zjednoczonych, ale nie podlegali jej rodzice tych dzieci. Kwestia budziła wiele 
kontrowersji w środowisku imigrantów latynoskich, stając się powoli problemem 
natury już nie tylko moralnej, czy kulturalnej, ale przede wszystkim politycznej.

Podobne kierunki rozwoju organizacji obserwowano również w Kalifornii. 
U schyłku lat 20. XX w. powstała Confederación de Uniones Obreras Mexicanas 
(CUOM). Jedną z pierwszych deklaracji ogłoszonych przez organizację była pro
pozycja, by zarówno rząd amerykański, jak i meksykański wzajemnie zaczęły prze
ciwdziałać stałemu napływowi imigrantów z Meksyku. COUM uważała, że dopóki 
przybywać będą nowi imigranci, dopóty nie będzie nadziei na poprawę warunków 
życia tych, którzy w Ameryce już się osiedlili. Rozpoczęto kampanię wysyłania li
stów do rodzin i znajomych w ojczyźnie, by nie przyjeżdżali do USA. Apel ten 
poparto argumentem, że dalszy napływ imigrantów będzie szkodliwy dla interesów 
pracowników po obu stronach granicy. CUOM posunęła się nawet do zachęcania 
mieszkających w Stanach Latynosów do dobrowolnej repatriacji.

Organizacje działające w Teksasie czy Kalifornii zgadzały się z sobą w kwestii 
ograniczenia imigracji. Rozbieżności pojawiły się w sferze pozycji, jaką osiedleni 
w USA Latynosi powinni zajmować w społeczeństwie amerykańskim. W przeci
wieństwie do LULAĆ, COUM nie postulował szybkiej amerykanizacji, a raczej bu
dowanie odrębnej społeczności. Ciężkie warunki życia populacji latynoskiej służyły 
zwolennikom LULAĆ jako argument przemawiający za koniecznością asymilacji, 
podczas gdy COUM - za tworzeniem samodzielnej grupy etnicznej. W konstytucji 
organizacji kalifornijskiej jasno sprecyzowano cele. Należało do nich budowanie 
własnych szkół i bibliotek oraz gromadzenie funduszy pozwalających na utrzymy
wanie sierocińców, szpitali i domów starców. W Kalifornii lat 50., podobnie jak 
w Teksasie, powstawały nowe organizacje związane z imigracją. Jedną z najaktyw
niejszych była Community Service Organization (CSO). Od początku swego istnie
nia organizacja skupiła się na świadczeniu usług, takich jak doradztwo prawne oraz 
lobbing na szczeblu stanowym i lokalnym. Kładła nacisk na edukację, działania na 
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rzecz ulepszania sąsiedztwa itp. Wiele wysiłku CSO włożyła również w kampanię 
rejestracji ’wyborców w municypalnych wyborach w East Los Angeles w 1949 r. 
Ponad 15 tys. pozyskanych dzięki tym zabiegom głosów przyczyniło się w znacz
nym stopniu do zwycięstwa Edwarda Roybala. Stał on się pierwszym od 1888 r. 
członkiem rady miejskiej o latynoskim pochodzeniu540. CSO, podobnie jak LULAĆ, 
kładła nacisk na integrację ze społeczeństwem amerykańskim. Podkreślano ważność 
obywatelstwa i naturalizacji. Organizowano specjalne kursy przygotowawcze dla 
osób starających się o obywatelstwo. Tym, co różniło CSO od innych organizacji 
tego typu, był stopień zaangażowania w inicjowanie bliższych kontaktów pomiędzy 
środowiskami meksykańskich imigrantów, a Amerykanami meksykańskiego pocho
dzenia. W przeciwieństwie do np. American G.I. Forum czy LULAĆ CSO nie wyma
gała od swoich członków posiadania amerykańskiego obywatelstwa, co więcej - ak
tywnie zachęcała nie tylko nieobywateli, ale także nie-Meksykanów do wstępowania 
w swoje szeregi. Założenie było takie, że jeśli imigranci podjęli decyzję osiedlenia się 
w USA, to powinni zostać obywatelami tego państwa dla własnego dobra, jak rów
nież dla dobra całej społeczności hiszpańskojęzycznej zamieszkującej w Stanach.

540 D. G. Gutierrez, Walls and Mirrors..., s. 169.
541 Z. Vargas, Labor Rights are Civil Rights: Mexican American Workers in Twentieth- 

-Century America, Princeton 2005, s. 179.

Starania organizacji o poprawę sytuacji nielegalnych rezydentów można też było 
dostrzec na polu legislacyjnym. Naciski wywierane przez CSO, wraz z innymi orga
nizacjami broniącymi praw imigrantów, na kalifornijską legislaturę stanową dopro
wadziły do przyznania w 1961 r. emerytur obcokrajowcom mieszkającym w USA 
ponad 25 lat, niezależnie od ich statusu imigracyjnego.

Wśród nowo powstających organizacji był również El Congreso de Pueblos 
de Habla Española (The Congress of Spanish-Speaking Peoples)541, którego działal
ność rozwinęła się szczególnie po II wojnie światowej. Wykorzystując lokalne orga
nizacje latynoskie, głównie w Nowym Meksyku, Kolorado, Teksasie, Arizonie i Ka
lifornii, wzywano do jedności i działania. W rezultacie na Pierwszym Narodowym 
Kongresie Narodów Hiszpańskojęzycznych w kwietniu 1939 r. w Los Angeles spo
tkało się około 1000 delegatów reprezentujących ponad 128 latynoskich organizacji 
z całych Stanów Zjednoczonych. Do najważniejszych zagadnienień obrad Kongresu 
należały kwestie związane z edukacją, opieką zdrowotną, warunkami mieszkanio
wymi, dyskryminacją oraz z naturalizacją i przyznawaniem obywatelstwa. Dalekie 
były im ideały asymilacji szerzone przez organizacje takie jak LULAĆ. Zdaniem 
uczestników kongresu, sytuacja imigrantów latynoskich osiadłych w Stanach Zjed
noczonych nie różni się znacząco od sytuacji nowo przybywających, gdyż wszyscy 
spotykają się z taką samą dyskryminacją oraz tymi samymi problemami związanymi 
ze znalezieniem zatrudnienia czy mieszkania.

Począwszy od lat 50., nastąpił okres zacieśniania współpracy organizacji ¡mi
gracyjnych. Ewidentnie przyczyniła się do tego polityka federalna. Wejście w życie 
aktu McCarran - Walter oraz narastające masowe wydalenia Amerykanów meksy
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kańskiego pochodzenia wprowadzały poczucie zagrożenia i prowokowały silniejsze 
reakcje ze strony społeczności latynoskiej. Walka przeciwko polityce imigracyjnej 
rządu stała się naczelną wytyczną działalności organizacji imigranckich w połowie 
lat 50. Argumentacja w sprawie zniesienia rozwiązań niekorzystnych dla obcokra
jowców sprowadzała się do zarzutu niezgodności wprowadzanych ustaw z kon
stytucją i sprzeczności z amerykańskimi ideami sprawiedliwego traktowania oraz 
równości. Nie zabrakło również odwołań emocjonalnych i porównań do represji 
z czasów II wojny światowej. Akcje deportacyjne INS przyrównywano do wojen
nych przesiedleń czy nawet Holocaustu.

Świadomość politycznych ograniczeń oraz narastającej dyskryminacji coraz in
tensywniej rosła w społeczności latynoskiej. Chociaż wielu aktywistów wciąż wie
rzyło, że obecność nielegalnych imigrantów jest największym źródłem powstawania 
i umacniania się antylatynoskich stereotypów, to coraz mocniejsze były przekonania 
o większej odpowiedzialności za tę sytuację amerykańskiego rządu i jego polityki 
niż przybywających obcokrajowców. Organizacje imigranckie podkreślały wkład 
nieobywateli wniesiony w rozwój amerykańskiego społeczeństwa. Wzrost aktywno
ści politycznej środowisk Amerykanów meksykańskiego pochodzenia i narodziny 
nowego toku etnicznego myślenia zaowocowały powstaniem Political Association 
of Spanish-Speaking Organizations (PASSO)542 w Teksasie. Organizacja wyrosła na 
korzeniach teksańskiej Mexican American Political Action oraz założonej w 1959 r. 
w Kalifornii Mexican American Political Association (MAPA).543. Do tworzonego 
frontu jedności przyłączyły się także CSO i LULAĆ. Plan działania PASSO zakła
dał walkę o ustalenie minimalnych stawek płac dla imigrantów, opiekę społeczną 
dla meksykańskich sierot i wdów oraz polepszenie poziomu edukacji w populacji 
latynoskiej.

542 Political Association of Spanish-Speaking Organizations, Handbook of Texas Online, 
http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/vep01 [20 IV 2004].

543 Mexican American Political Association, http://www.mapa-ca.Org/#/about-us [20 IV 
2004].

544 W 1949 r. w miasteczku Three Rivers (Teksas) przedsiębiorca pogrzebowy odmówił 
pochowania wojennego weterana, Felixa Longoria, na miejscowym cmentarzu z powodu mek
sykańskiego pochodzenia żołnierza. Wówczas na znak protestu przeciwko dyskryminacji grupa 
weteranów założyła organizację American G.I. Forum of Texas. Pozyskawszy poparcie senatora 
Lyndona B. Johnsona, doprowadzono do pochówku wraz z wszystkimi należnymi weteranowi 
honorami, D. G. Gutierrez, Walls and Mirrors..., s. 154.

Kiedy napływ nielegalnych imigrantów zaczął rosnąć na początku lat 50., or
ganizacje przeciwne temu zjawisku obawiały się pogorszenia i tak ograniczonych 
możliwości ekonomicznych, społecznych i politycznych. Zdwojono wysiłki mające 
doprowadzić do ustanowienia przez Kongres USA poważnych ograniczeń imigracji 
na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Równocześnie pojawiło się wiele 
nowych organizacji, które opowiadały się zarówno przeciwko programowi bracero, 
jak i nowej fali imigrantów. Do najaktywniejszych należała American G.I. Forum 
of Texas założona w niewielkim miasteczku Three Rivers544 jako wyraz protestu 

http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/vep01
http://www.mapa-ca.Org/%2523/about-us
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przeciwko dyskryminacji ludności pochodzenia meksykańskiego. Organizacja szyb
ko rozszerzyła swoją działalność na terytorium nie tylko Teksasu, ale także pozo
stałych stanów południowego zachodu. Już na samym początku funkcjonowania 
organizacja zyskała miano najefektywniej broniącej interesów Amerykanów mek
sykańskiego pochodzenia. Wkrótce po swoim powstaniu grupa rozpoczęła szeroko 
zakrojoną kampanię zmierzającą do przekonania Kongresu o konieczności zakoń
czenia programu bracero. Największy rozgłos American G.I. Forum of Texas zyska
ła, popierając projekty reform wniesione do Kongresu, które postulowały konfiskaty 
pojazdów używanych do nielegalnego transportu cudzoziemców oraz kary za za
trudnianie nielegalnych przybyszów.

Równie aktywnie jak American G.I. Forum w Teksasie działał w Kalifornii Er
nesto Galarza i związany z nim National Agricultural Workers’ Union (NAWU)545. 
E. Galarza twierdził, że brak siły roboczej w rolnictwie to problem wewnętrzny pań
stwa i w takim też zakresie powinien być rozwiązany. Importowanie pracowników 
rolnych jest pomysłem chybionym, dlatego należy zaprzestać realizowania założeń 
programu bracero. Zamiast tego Kongres powinien zagwarantować rodzimym pra
cownikom rolnym analogiczne warunki, tj. ustalone minimalne stawki, tani trans
port, odpowiednie zakwaterowanie i opiekę zdrowotną. Takie rozwiązanie sprawi, 
że zniknie problem braku siły roboczej.

545 Początkowo organizacja znana była pod nazwą National Farm Workers’ Union.
546 A. P o r t e s, R. G. R u ni b a u t, op. cii., s. 126.

Narastające w latach 60. kontrowersje dotyczące imigracji stały się w następ
nej dekadzie jednym z najważniejszych zagadnień w zakresie praw obywatelskich. 
W odpowiedzi na projektowane zmiany w sferze imigracji w październiku 1977 r. 
zwołano konferencję - First National Chicano/Latino Conference on Immigration 
and Public Policy. Delegaci zebrani w San Antonio w Teksasie skrytykowali plano
wane zmiany jako dyskryminujące zarówno obywateli, jak i obcokrajowców. Opo
zycja środowiska latynoskiego wobec proponowanych reform wyrosła na gruncie 
ulegającej w latach 60. i 70. transformacji polityki etnicznej. Związane to było rów
nież ze znacznymi zmianami w politycznej taktyce organizacji ¡migracyjnych.

Podstawa organizowania się na bazie dziedzictwa etnicznego przestała wystar
czać wielu aktywistom. Postulowano tworzenie organizacji o charakterze grup in
teresu, opartych na mocniejszym akcentowaniu identyfikacji etnicznej. Przykładem 
nowej strategii organizowania się były powstałe w Kalifornii w 1959 r. Mexican 
American Political Association (MAPA) i Political Association of Spanish-Speaking 
Organizations założona rok później w Teksasie546. Organizacje te przejawiały więk
szą aktywność polityczną. Ich członkowie uważali, że wzmocnienie pozycji spo
łeczności latynoskiej w społeczeństwie amerykańskim można osiągnąć przez wybór 
kandydatów reprezentujących interesy tych grup. Równocześnie należało się sprze
ciwiać niekorzystnym dla nich rozwiązaniom, takim jak gerrymanderka.

Aktywność organizacji w latach 60. nie ograniczała się tylko do polityki. 
W związku ze stałym dążeniem do poprawy statusu Meksykanów grupy zabiegały 
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o poprawę wykształcenia społeczności latynoskiej. Podkreślano ważność naturaliza- 
cji i posiadania obywatelstwa. Zachęcano do uczestnictwa w kursach przygotowują
cych do zalegalizowania pobytu w USA, traktując je jako środek prowadzący do po
szerzenia świadomości i zwiększenia liczby wyborców pochodzenia latynoskiego. 
W Kalifornii CSO, a później MAPA zachęcały do uczestniczenia w kursach języka 
angielskiego, ale także we wszelkich przejawach działalności politycznej w swo
im miejscu zamieszkania. W Teksasie LULAĆ wprowadził innowacyjny program 
The Little School of the 400, który skierowano do dzieci w wieku przedszkolnym. 
Miał on za zadanie wyposażyć przyszłych uczniów w zasób 400 słów angielskich. 
W założeniu twórców powinno to zmniejszyć stres i obniżyć barierę trudności cze
kających na latynoskie dzieci w publicznych szkołach amerykańskich. Ten program 
stanowił element późniejszej polityki edukacji dwujęzycznej.

Dotychczasowa opozycja środowiska Amerykanów pochodzenia latynoskiego 
wobec programu bracero nie odnosiła sukcesu. Lata 60. przyniosły jednak zmianę. 
Luźna koalicja związków zawodowych, organizacji religijnych i grup etnicznych 
przy poparciu liberalnego skrzydła Partii Demokratycznej, coraz głośniej wyraża
ła wątpliwości co do potrzeby kontynuowania programu. Lobby opowiadające się 
za jego kontynuowaniem zdołało w czasie prezydentury Kennedy’ego jeszcze dwa 
razy przedłużyć obowiązywanie projektu. Dopiero 1964 r. przyniósł zwycięstwo 
opozycji wobec programu bracero.

Lata 60. to również narodziny nowego charakteru tożsamości, Chicano. Okreś
lenie to długo używane było jako slangowe wyrażenie odnoszące się do osób pocho
dzenia meksykańskiego należących do niższej warstwy społecznej. Teraz przyjęte 
zostało głównie przez młodych Amerykanów meksykańskiego pochodzenia jako 
wyraz wyzwania, obrony swych praw, a jednocześnie jako próba samookreślenia 
poprzez kryteria własnego wyboru. Termin Chicano szybko stał się symbolem soli
darności i dumy z meksykańskiego pochodzenia. Do końca lat 60. spopularyzowano 
go do tego stopnia, że zmieniło się jego znaczenie. Na początku lat 70. określenie 
Chicano odnosiło się już do całej populacji Amerykanów meksykańskiego pocho
dzenia. Ten nowy wymiar etnicznej solidarności znalazł wyraz w tzw. koncepcji Az- 
tlan {concept of Aztlan)541. Idea po raz pierwszy przedstawiona została w 1969 r. na 
konferencji First National Chicano Youth Liberation Conference w Denver. Zebrani 
przedstawiciele studentów, aktywistów latynoskich oraz organizacji politycznych za 
cel obrali sobie opracowanie zasad i strategii działania ruchu Chicano w wymia
rze ogólnopaństwowym. W opracowanym wówczas manifeście El Plan Espiritual 
deAztlan przedstawiono koncepcję Aztlan5W. Jej założenia oparto na poczuciu szcze
gólnej dumy wynikającej z dziedzictwa azteckich przodków, które posłużyć miało 
do utworzenia odrębnej kultury Chicano. Dla twórców idei mityczną ziemią przod
ków stały się ziemie przejęte przez USA w 1848 r. * *

547 D. G. G u t i e r r e z, Walls and Mirrors..., s. 185.
54H Aztlan w mitologii Azteków to legendarna siedziba, z której wywędrowali, osiedlając się 

w Dolinie Meksyku.
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Koncepcja Aztlán stanowiła wyraz zaprzeczenia czy nawet odrzucenia dotych
czasowych poglądów o charakterze asymilacyjnym. Ich odbiciem w rzeczywistości 
miały być działania zmierzające do większej aktywności w społecznościach lokal
nych, głównie w sferze edukacji, wybieralnych stanowisk publicznych, a także biz
nesu i instytucji finansowych. W środowisku Amerykanów meksykańskiego pocho
dzenia stanowiła przejaw bardziej kulturowego niż politycznego nacjonalizmu549.

J. Rokicki, Kolor, pochodzenie, kultura: rasa i grupa etniczna w społeczeństwie Sta
nów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2002, s. 72.

550 R. S a 1 a z a r, Chicano vs. Traditionalists, „Los Angeles Times” 1970, 6 111.
551 D. G. G u t i e r r e z, Walls and Mirrors..., s. 187; J. A. Ferg-Cadi ma, Black, White 

and Brown: Latino School Desegregation Efforts in the Pre- and Post - Brown v. Board of Edu
cation Era, 2004, May, Mexican American Legal Defense, http://api.ning.com/files/JMPLiJz 
8JrOP-aK*m6d2wwlSGirWuYKnryinYKg6glJMasOFGu44M7bpWQIdu5UjhE3WWAZPmt 
XxNTpH6eumkYqZlgcxq5zx/FergCadima2004.pdf [20 IX 2010].

Wraz z upływem czasu ruch Chicano zaczął się instytucjonalizować. Działa
cze z Denver i Teksasu, Corky Gonzales i José Angel Gutiérrez, stworzyli na po
łudniowym zachodzie partię polityczną opartą na podłożu etnicznym - El Partido 
de La Raza Unida (La Raza Unida Party - LRUP). Krok taki odbił się szerokim 
echem w środowisku Amerykanów meksykańskiego pochodzenia. Rozgorzała dys
kusja pomiędzy zwolennikami tradycyjnego podejścia asymilacyjnego a aktywista
mi Chicano. Głównymi oponentami w toczącej się słownej potyczce byli José Angel 
Gutiérrez oraz kongresman reprezentujący San Antonio - Henry B. González. Za
rzuty stawiane aktywistom nowego ruchu dotyczyły przede wszystkim zbyt mocne
go, w ocenie kongresmana H. B. Gonzáleza, akcentowania etniczności. Jego zda
niem, ich kampanię odwołującą się do mocno akcentowanej solidarności etnicznej, 
oparto na „rasistowskich założeniach stawiających rasę ponad wszystko inne”550. 
W odpowiedzi J. A. Gutiérrez oskarżył tradycjonalistów m.in. o zaprzeczanie war
tości własnego dziedzictwa kulturowego. Aktywiści Chicano uzyskali dodatkowe 
poparcie dla swoich tez, kiedy w 1971 r. zapadło orzeczenie w sprawie Cisneros 
v. Corpus Christi Independent School District551. Sąd uznał, że Amerykanie mek
sykańskiego pochodzenia stanowią identyfikowalną grupę etniczną uprawnioną do 
federalnego wsparcia. Bez wątpienia umocniło to przekonanie Chicanos o potrzebie 
istnienia zorganizowanego lobby etnicznego, którego celem będzie dążenie do prze
prowadzenia reform.

W politycznej retoryce lat 60. zabrakło rozpoznania problemu imigracji jako 
znaczącego zagadnienia politycznego. Po chwilowym osłabnięciu kontrowersji 
dotyczących imigracji kilka czynników przyczyniło się do ponownego wprowadze
nia zagadnienia na arenę polityczną. Jednym z nich była niemożność dotrzymania 
kroku przez meksykańską ekonomię wzrostowi populacji. Nie bez znaczenia pozo
stawał również boom rozwojowy USA przypadający na lata 60. INS notował stały 
wzrost przypadków nielegalnego przekraczania granicy i choć cyfrom tym daleko 
było do tych zarejestrowanych w czasie trwania programu bracero, to liczba niele

http://api.ning.com/files/JMPLiJz
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galnych imigrantów przekroczyła 100 tys. w 1967 r., a następnie wzrosła do 500 tys. 
w 1970 r. i prawie miliona w 1977 r.552

552 D. G. G u t i e r r e z, Walls and Mirrors..., s. 188.
553 F. L. Chapman, Illegal Aliens: Time to Call a Halt!, „Reader’s Digest” 1976, X, 

s. 188-192.
554 A. Garcia, Toward a Left Without Borders: The Story of the Center for Autonomous 

Social Action-General Brotherhood of Workers, „Monthly Review” 2002, July/August, Vol. 54, 
nr3, http://www.solidarity-us.org/pdfs/cadreschool/fws.garcia.pdfI20 IX 2010].

Amerykanie dostrzegli zagrożenia, jakie niosło odnowienie napływu takiej 
liczby nowych przybyszów, kiedy zaczęli odczuwać skutki nadchodzącej recesji 
lat 1970-1971. Media, w tym tak opiniotwórcze dzienniki, jak „New York Times”, 
„Washington Post” czy „Los Angeles Times”, coraz częściej publikowały materia
ły określające napływ nielegalnych imigrantów jako „ludzką powódź” czy „cichą 
inwazję”. Jeden z członków INS, Leonard Chapman, bił na alarm, przestrzegając 
przed „narodową klęską” na łamach prasy553 i oskarżając środowisko imigrantów 
o naciąganie amerykańskich podatników na ponad 13 min dolarów rocznie przez 
zajmowanie miejsc pracy i tym samym zwiększanie bezrobocia w społeczeństwie 
amerykańskim, unikanie płacenia podatków oraz bezprawne korzystanie ze świad
czeń socjalnych.

W związku z narastającymi kontrowersjami INS podjął próbę walki z proble
mem. W rzeczywistości przełożyło się to na akcję łapanek zorganizowanych głów
nie w południowo-zachodnich stanach. W rozwiązanie sytuacji zaangażowali się 
więc ustawodawcy. Kongresmani i niektóre osoby związane z legislaturami stano
wymi dostrzegli konieczność uregulowania kwestii imigracyjnej. Na poziomie usta
wodawstwa stanowego najbardziej znana była tzw. poprawka Amette’a. W 1970 r. 
Dixon Amette, reprezentant Redwood City w legislaturze stanu Kalifornia, zgłosił 
projekt regulacji przewidujący nakładanie sankcji na pracodawców świadomie za
trudniających robotników bezprawnie przebywających w Stanach Zjednoczonych.

W Kongresie po roku przesłuchań i prac przedstawiono kilka propozycji popar
tych przez Komitet Sądownictwa. Szybko zaczęto je łączyć z nazwiskiem ich naj
większego zwolennika, Petera Rodino, przewodniczącego Komitetu Sądownictwa. 
Wśród przedstawionych propozycji były również nawiązujące do poprawki Amette’a, 
takie jak projekt wprowadzenia ulepszonych Social Security Cards czy nowego, 
doskonalszego systemu zabezpieczeń przed fałszowaniem dokumentów. Jako gest 
w stronę środowiska grup latynoskich traktowano propozycję ewentualnego rozsze
rzenia warunków amnestii dla obcokrajowców potrafiących udokumentować stałe 
przebywanie na terytorium USA, począwszy od arbitralnie ustalonej daty.

Początkowo tylko nieliczne grupy Chicanos nawiązywały w swej polityce do 
problemu imigracji. Wśród nich przodowała organizacja El Centro de Acción Social 
Autónoma, Hermandad General de Trabajadores (CASA)554 założona w Los Ange
les w 1968 r. przez Berta Coronę, amerykańskiego weterana o meksykańskim po
chodzeniu, i Soledad „Chole” Alatorre. Celem organizacji było udzielanie pomocy 
Meksykanom bezprawnie przebywającym w USA. Wzorowana na dawnych orga

http://www.solidarity-us.org/pdfs/cadreschool/fws.garcia.pdfI20
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nizacjach mutualistycznych CASA do początku lat 70. objęła swym działaniem już 
nie tylko Kalifornię, ale również Teksas, Waszyngton, Kolorado i Illinois. Lokalne 
oddziały prowadziły doradztwo w zakresie problemów imigracyjnych i notarial
nych. W 1973 r. CASA przyczyniła się również do powstania National Coalition 
for Fair Immigration Laws and Practices555. Najważniejszą cechą wyróżniającą tę 
organizację od innych było dostrzeganie znaczenia zależności łączących imigra
cję z etnicznością Chicanos i pozycją Amerykanów meksykańskiego pochodzenia 
w USA. Grupy te twierdziły, że imigranci-pracownicy stanowią integralny składnik 
amerykańskiej warstwy robotniczej i jako takiemu należą się im identyczne prawa 
jak pracownikom amerykańskim. Poglądy takie wyrażano w hasłach przewodnich 
organizacji, m.in. „Jesteśmy jedni, bo Ameryka jest jedna”556. Działacze dążyli do 
zaktywizowania pracowników-imigrantów, by przestali być ofiarami antyludzkich 
oraz bezprawnych działań i żądali praw przynależnych każdemu człowiekowi557. 
CASA twierdziła, że naturalizacja i amerykanizacja są pomysłami wysoce nie na 
miejscu w społeczeństwie, które odmawia przyznania praw obywatelskich swoim 
mniejszościom rasowym i etnicznym.

555 D. G. G u t i e r r e z, CASA in the Chicano Movement: Ideology and the Organizational 
Politics in the Chicano Community 1968-1978, Stanford Center for Chicano Research, Working 
Papers Series, 1984, August.

556 Hiszp. Somos uno porque America es una.
557 D. G. G u t i e r r e z, CASA in the Chicano Movement: Ideology and Organizational Poli

tics in the Chicano Community, 1968-1978, s. 30.
55H Idem, (Valls and Mirrors..., s. 192.
559 Rodino Immigration Proposal Protested, „Denver Post” 1974, 4 X.

Postępując zgodnie z przewodnim hasłem organizacji: „Jesteśmy jedni, bo Ame
ryka jest jedna”, Bert Corona w jednym ze swych przemówień zapewnił, że jedność 
nie dotyczy tylko Chicanos urodzonych w USA i że CASA reprezentuje zarówno 
legalnych, jak i bezprawnie przybyłych do Stanów Zjednoczonych mieszkańców 
Meksyku, Ameryki Centralnej i Ameryki Południowej558. B. Corona zapewniał rów
nocześnie, że wzrastające bezrobocie nie jest winą imigrantów i że wnoszą do społe
czeństwa znacznie więcej niż dzięki niemu dostają. Podobnie jak około 30 lat wcześ
niej Congress of Spanish Speaking Peoples CASA domagała się prawa dostępu do 
publicznych stanowisk, możliwości ubiegania się o obywatelstwo po roku pobytu 
w USA oraz prawa zatrudnienia na takich samych warunkach, jakie przysługują oby
watelom.

W debacie ¡migracyjnej, która rozgorzała w latach 70., wzięły udział wszystkie 
środowiska latynoskie. La Raza Unida Party, podobnie jak CASA, domagała się, by 
o obywatelstwo można było się starać już po trzech latach pobytu w USA, bez 
wymogu znajomości języka. W Denver koalicja grup na czele z Crusade for Ju
stice orzekła, że propozycje Petera Rodino to kontynuacja rasizmu wymierzona 
w Latynosów559. Debata postawiła przed nowymi wyzwaniami tradycyjne organi
zacje latynoskie. LULAĆ oraz American G.I. Forum, początkowo przychylne pro
ponowanym zmianom w Kongresie, m.in. propozycjom Rodino, z biegiem czasu 
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nabrały do nich dystansu. Podkreślano, że proponowane rozwiązania mogą obrócić 
się przeciwko obywatelom amerykańskim meksykańskiego pochodzenia. Zmianę 
stanowiska tłumaczono faktem rozdarcia pomiędzy dwoma dążeniami: dążeniem 
bycia dobrym dla przybywających do USA w celu poprawienia swego marnego 
bytu a dążeniem do stworzenia możliwości awansu społecznego i lepszego przysto
sowania się do amerykańskiego życia tym, którzy byli obywatelami Stanów Zjedno
czonych.

Podobne zmiany w stanowisku reprezentowanym przez MAPA ujawniły się 
w czasie debaty nad propozycją Arnette’a. Sugerowane przez organizację wpro
wadzenie sankcji w stosunku do pracodawców zatrudniających nielegalnych pra
cowników pokrywało się z postulatami Amette’a, a jednak nie zostało przychylnie 
przyjęte przez działaczy MAPA. Zmianę stanowiska tłumaczono obawą, że popraw
ka ta otworzyłaby drzwi do dyskryminacji przeciwko każdemu, kto wyglądałby na 
Latynosa.

Do nowej sytuacji musiał się również przystosować związek zawodowy Uni- 
ted Farm Workers założony w 1962 r. przez Cesara Chaveza i Dolores Huerta560. 
C. Chavez wierzył, że aby osiągnąć cele zamierzone przez UFW, działania organiza
cji powinny obejmować interesy pracowników obywateli oraz obcokrajowców rezy
dentów (resident aliens). Konsekwentnie do tego przekonania organizacja optowała 
za ścisłą kontrolą granicy z Meksykiem. Podobnie jak wcześniej E. Galarza, akty
wiści UFW twierdzili, że obecność nielegalnych pracowników utrudnia organizo
wanie się pracującym legalnie. Co więcej, zarzucali, że pracodawcy często używali 
nielegalnie zatrudnionych do łamania strajków, stąd pierwsza dekada działania gru
py upłynęła pod znakiem agitacji na rzecz przywrócenia programu bracero i ostrej 
krytyki nielegalnej imigracji. Stanowisko UFW zaostrzyło konflikt w środowisku 
Chicanos do tego stopnia, że Koalicja (National Coalition for Fair Immigration 
Laws and Practices) wystosowała w lipcu 1974 r. list otwarty do UFW, w którym 
podkreślono, że wszyscy pracownicy mają takie samo prawo do poszukiwania pracy 
pozwalającej zapewnić utrzymanie siebie i własnych rodzin. Ponadto autorzy listu 
utrzymywali, że żądanie deportacji wszystkich nieposiadających wiz pracowników 
jest wymierzone również w tych, którzy pracują uczciwie i nie są „łamistrajkami”, 
mimo że przebywają w USA bez zezwolenia.

560 J. J e n n i n g s, Representation by Other Means..., 2000, 1 IX, Political Science & Politics 
United Farm Workers, UFW Chronology, http://www.ufw.org/_page.php?menu=research&inc= 
_page.php?menu=research&inc=history/01.html [21 IX 2010].

O aktywności środowiska Chicanos łatwo przyszło się przekonać nie tylke 
UFW, ale także innym już jesienią tego samego roku. Prokurator generalny William 
B. Saxbe ogłosił wówczas zamiar przeprowadzenia przez Departament Sprawiedli
wości akcji deportowania miliona nielegalnie przebywających w USA obcokrajow
ców. Deklaracja wywołała natychmiastową reakcję środowisk imigranckich. Dzia
łanie takie możliwe było do przewidzenia, zważywszy, że zapowiedź prokuratora 
poprzedziły nasilone w uprzednich 18 miesiącach akcje deportacyjne organizowane 

http://www.ufw.org/_page.php?menu=research&inc=
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przez INS. Wzmogły one wrażliwość nie tylko Amerykanów meksykańskiego po
chodzenia, ale również całego środowiska latynoskiego na takie zdarzenia. CASA, 
MAPA, American G.I. Forum, LULAĆ oraz inne organizacje potępiły rządowe pla
ny, domagając się równocześnie rezygnacji prokuratora generalnego z zajmowanego 
stanowiska561.

561 Saxbe Calls Illegal Aliens a U.S. Crisis, „Los Angeles Times” 1974, 31 X; Chicano Criti
cize Saxbe on Alien Deportation Proposal, „Los Angeles Times” 1974, 8 XI; Chicano Activists 
Ask Ford to Seek Saxbe s Resignation, „Los Angeles Times” 1974, 18 XL

562 President Seeks Legalized Status, „New York Times” 1977, 5 VIII; Latins Ready Lobby 
Effort, „Los Angeles Times” 1977, 16 X.

Po publicznym zapewnieniu W. B. Saxbe’ego, że plan popiera UFW, C. Châvez 
znalazł się w trudnej sytuacji. W opublikowanym liście do redaktora naczelnego 
„San Francisco Examiner” z 22 listopada 1974 r. szczegółowo przedstawił stano
wisko związku dotyczące sprawy. Stanowczo zaprzeczył poparciu projektu przez 
prokuratora i oskarżył rząd federalny o manipulacje mające na celu niedopuszczenie 
do przywrócenia programu bracero. Aby odeprzeć krytykę środowiska latynoskie
go, podkreślił, że nielegalnie żyjący w Stanach Zjednoczonych obcokrajowcy byli 
podwójnie wykorzystywani. Raz jako zwykli pracownicy, drugi raz dlatego, że ze 
względu na swą sytuację niezdolni byli dochodzić swych praw. C. Châvez zaznaczył 
jednak, że gdyby nie było wywodzących się z tego samego środowiska „łamistraj
ków”, organizowane protesty odnosiłyby skutek i pozwoliły zdobyć lepszą pozycję 
umożliwiającą poprawę warunków pracy i życia. W imieniu UFW zapewnił również 
o poparciu związku dla starań o amnestię dla nielegalnie pracujących oraz pomocy 
w uzyskaniu przez nich legalnych dokumentów.

Po 1975 r. środowisko latynoskie stało się bardziej skonsolidowane. W szczegól
ności wiele nadziei wzbudziły wybory prezydenckie w 1976 r. Głową państwa został 
Jimmy Carter. Ze względu na znaczne poparcie wyborców latynoskiego pochodzenia 
dla kandydatury J. Cartera spodziewano się nowego kierunku w polityce ¡migracyj
nej. Ogłoszony latem 1977 r. pakiet reform ¡migracyjnych wywołał rozczarowanie 
wśród organizacji latynoskich, gdyż przypominał wcześniejsze propozycje P. Ro
dino. Plan Cartera skrytykowały: LULAĆ, American G.I. Forum, National Council 
of La Raza, Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF) oraz 
wiele innych mniejszych organizacji562. Najbardziej wyrazistą formą protestu sta
ła się konferencja First National Chicano/Latino Conference on Immigration and 
Public Policy zorganizowana w październiku 1977 r. w San Antonio. Na spotkanie 
stawiło się ponad 2 tys. uczestników reprezentujących różne organizacje latynoskie. 
Przybyli również urzędnicy państwowi o pochodzeniu latynoskim. W czasie trwa
jących trzy dni obrad podkreślono, że proponowane przez rząd federalny zmiany 
dotyczące imigrantów spotkają się z żywą opozycją środowisk latynoskich. Uderza
jąca jedność organizacji, tak często charakteryzujących się rozbieżnymi poglądami, 
wywołana została poczuciem zagrożenia obecnym w całym środowisku latynoskim. 
Panujące wówczas nastroje najlepiej oddały słowa Petera Camejo, przedstawiciela
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Socialist Workers Party, przedstawione w artykule Human Rights for Immigrants 
z 9 grudnia 1977 r. w piśmie „The Militant”:

Mówię ja. Ale również LULAĆ - organizacja, z którą się nie zgadzam. Możemy się 
nie zgadzać. Ale możemy również usiąść i porozmawiać. Ponieważ kiedy przyjdą 
nas deportować, wszyscy będziemy w tej samej łodzi563.

563 D. G. G u t i e r r e z, Walls and Mirrors..., s. 194.

Opierając się na jedności środowisk latynoskich, reprezentanci konferencji opra
cowali kilka wspólnych rezolucji. Domagali się m.in. pełnej i bezwarunkowej amne
stii dla nielegalnych pracowników już przebywających w USA. Postulowali rów
nież, aby prawa konstytucyjne zostały rozszerzone na obcokrajowców rezydentów.

Konferencja była istotnym wydarzeniem w historii imigracji latynoskiej, choć 
nie stała się punktem zwrotnym. Pokazała, jak ważna jest potrzeba uregulowania 
stosunku wielu legalnie osiadłych w USA Latynosów względem nielegalnych imi
grantów. Ujawniła również, jak dalece zmieniło się w tej kwestii nastawienie wielu 
organizacji. Kilka lat wcześniej nie do pomyślenia było, by organizacje przeciwne 
nielegalnym imigrantom i postulujące ograniczenie ich napływu wystąpiły w obro
nie tej grupy. Ten bezprecedensowy pokaz jedności nie zdołał jednak przyćmić pa
radoksów i niezgody nadal dzielących środowiska Mexican Americans i Chicanos 
w sferach odnoszących się do identyfikacji etnicznej, ideologii i dalszego kierunku 
polityki uprawianej przez organizacje latynoskie.

Imigranci stanowili łatwy cel dla tych, którym niełatwo przychodziło akceptowa
nie zmian ekonomicznych i kulturalnych przekształcających społeczeństwo. Obar
czanie ich winą za wszystkie niekorzystne zjawiska stało się częstym argumentem 
polityków. Przeciwnicy niekontrolowanego napływu imigrantów reprezentowali 
całe spektrum polityczne kraju. Coraz większa liczba zarówno konserwatystów, jak 
i liberałów podkreślała zgubne skutki, jakie przyniesie napływ nowych przybyszów, 
zwłaszcza w południowych stanach. Domagając się nowych rozwiązań prawnych na 
szeblu federalnym, władze wielu miast równocześnie zaczęły radzić sobie z prob
lemem również na płaszczyźnie lokalnej. Miasta takie jak El Paso i San Diego su
gerowały eksperymenty związane z blokadą granicy. Proponowane reformy zawie
rały szeroki przekrój pomysłów, od prowadzenia spisów uczniów-obcokrajowców 
w szkołach po zabronienie dostępu nielegalnym imigrantom do publicznej oświaty 
i opieki zdrowotnej. Niektóre propozycje, takie jak projekt wybudowania wzdłuż 
całej granicy ogrodzenia z drutu kolczastego czy wykopania głębokich rowów strze
żonych przez uzbrojonych strażników, balansowały na granicy zdrowego rozsąd
ku. Najbardziej dramatycznym wyrazem obaw, jakie żywiła część społeczeństwa 
amerykańskiego wobec narastającej liczby przybyszów, był projekt poprawki do 
konstytucji, stanowiący, że obywatelstwo automatycznie nabywane przez urodzenie 
w USA nie może dotyczyć dzieci zrodzonych z rodziców będących w USA niele
galnie. Projekt poparty m.in. przez republikańskiego gubernatora Kalifornii, Pete’a 
Wilsona i kongresmana-demokratę z Los Angeles Anthony’ego Bielensena, a także 
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przez wpływowe lobby organizacji, np. Federation for Immigration Reform, zyskał 
w miarę upływu lat 80. dość szerokie poparcie.

Zasadniczo do lat 80. organizacje latynoskie nie zabierały głosu w debatach nad 
prawem ¿migracyjnym. Poruszenie, jakie nastąpiło wokół projektu reformy prawa 
¡migracyjnego zgłoszonego po raz pierwszy w 1982 r. (tzw. Mazzoli-Simpson bilI)SM, 
objęło również środowisko organizacji ¡migracyjnych. Jedną z najaktywniejszych 
grup w tym czasie była National Council of La Raza* 565. Jej działacze popierali propo
zycję amnestii dla przebywających na terenie USA nielegalnie zawartą w projekcie 
poprawki. Równocześnie sprzeciwiali się planowanym sankcjom dla pracodawców 
zatrudniających nielegalnych pracowników. Zdaniem członków organizacji, prawo, 
które nakłada na zatrudniającego obowiązek weryfikacji legalności pobytu imigran
ta, stanowić będzie podstawę dyskryminacji wymierzoną w Latynosów i nie tylko 
w nich566. Działacze byli świadomi, że na rynku nasyconym chętnymi do pracy za 
każdą płacę nielegalnymi imigrantami płace i warunki zatrudnienia Latynosów już 
osiadłych w Stanach Zjednoczonych nie pozostaną bez zmian. Do La Razy dołą
czyły też LULAĆ i MALDEF. Jako alternatywę dla propozycji sankcji organizacje 
wysunęły projekt wprowadzenia intensywnych programów ukierunkowanych na 
stymulację rynku pracy w krajach będących głównym źródłem nielegalnej imigracji 
zarobkowej.

5M Por. s. 66.
565 R. M. P e t e r s, A. Ve g a, op. cit., s. 5,
566 T. M u 11 e r, op. cit., s. 55.
567 W 1996 r. dr Antonio Pantoja została odznaczona Medalem Wolności przez prezydenta 

Billa Clintona za swą działalność, „Puerto Rico Herald” 2000, 17 XI, http://www.puertorico-he- 
rald.org/issues/voI4n46/ProfilePantoja-en.html [18 V 2004].

568 G.M. Perez y G o n z a 1 e s, op. cit., s. 46.

Dominująca aktywność organizacji, głównie meksykańskich, nie oznacza, że 
w przypadku innych społeczności etnicznych takich grup nie było. Organizacje za
kładane w społecznościach meksykańskich najliczniej się rozwinęły i najbardziej 
uwidoczniły z jednego ważnego powodu. Społeczność ta dominowała liczebnie nad 
innymi grupami etnicznymi. Organizacje meksykańskie nie zamykały się jednak na 
potrzeby innych Latynosów mieszkających w USA i członkostwo zazwyczaj pozo
stawało otwarte dla wszystkich.

Jedną z najstarszych organizacji portorykańskich w USA jest założona w 1953 r. 
w Nowym Jorku Puerto Rican Association for Community Affairs (PRACA), któ
rej głównym zadaniem było świadczenie pomocy dzieciom. Środowisko ludzi two
rzących tę organizację działało nadzwyczaj aktywnie. Cztery lata od jej powstania 
powołano do życia National Puerto Rican Forum, Inc. jako organizację stawiającą 
sobie za cel poprawę socjoekonomicznych warunków życia Latynosów. Także z ini
cjatywy głównej działaczki tego ruchu dr Antonio Pantoja567, w 1961 r. w Nowym 
Jorku, założona została organizacja o nazwie Aspira. Grupa świadczyła pomoc nie 
tylko Portorykańczykom, ale również innym Latynosom568. Nowojorska organiza

http://www.puertorico-he-rald.org/issues/voI4n46/ProfilePantoja-en.html
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cja zainspirowała powstanie dwóch następnych, tj. Aspira of America i Association 
of Spanish Speaking People of America w Chicago. Oddziały tych organizacji swym 
zasięgiem obejmują obecnie terytorium całych kontynentalnych Stanów Zjednoczo
nych i Portoryko. Ideą przewodnią organizacji była „Świadomość, analiza i działa
nie” (Awarness, Analysis and Action). Jednym z sukcesów na polu walki z dyskry
minacją nie tylko Portorykańczyków, ale także pozostałych grup posługujących się 
językiem innym niż angielski było wygranie sprawy Aspira of New York v. Board 
of Education of the City ofNew York (1974 r.)569, dzięki któremu wprowadzono „pro
gram przejściowy dla wszystkich uczniów z ograniczonąznajomościąjęzyka angiel
skiego”.

569 Audit Report on the Board of Education s Bilingual Program, MG96-196A The City of 
New York Office of the Comptroller Bureau of Management Audit, także: D. Soifer, Bilingual Edu
cation in New York City: Poor Accountability, Worse Progress, Lexington Institute, 2002, Octo
ber, http://www.lexingtoninstitute.org/bilingual-education-in-new-york-city-poor-accountability- 
worse-progress [21 IX 2010].

570 G.M.Perez y G o n z a 1 e s, op. cit., s. 48.
571 National Puerto Rican Coalition, Inc., www.bateylink.org/about.htm [21 IX 2010].

W 1969 r. w New Jersey dr Hilda Hidalgo i Héctor Rodríguez założyli Puerto 
Rico Congress, organizację, której zadaniem była walka z dyskryminacją i zabie
ganie o równe prawa dla Latynosów w takich dziedzinach życia społecznego, jak 
edukacja, zatrudnienie, mieszkalnictwo570.

Jedną z najprężniej działających jest powstała w 1972 r. organizacja o nazwie 
Puerto Rican Legal Defense and Educational Fund (PRLDEF), odpowiednik mek
sykańskiego MALDEF-u. Założenia organizacji nie odbiegały od przyjętych przez 
inne grupy. Sprowadzały się do walki z dyskryminacją ludności hiszpańskojęzycz- 
nej wszędzie tam, gdzie taka istniała, oraz walki o prawa kobiet. Organizowano 
pomoc w postaci doradztwa, a także fundowania stypendiów dla Latynosów zain
teresowanych zawodami prawniczymi. PRLDEF nawiązał współpracę z założonym 
w 1982 r. przez dr Angelo Falcóna Institute for Puerto Rican Policy (IPR), czyniąc 
z niego komponent badawczy w swej strukturze.

Inną organizacją działającą na rzecz społeczności latynoskich w USA o korze
niach portorykańskich była National Puerto Rican Coalition, Inc (NPRC). Grupa de
klarowała, że jej misją jest działanie na rzecz rozwijania i umacniania społecznego, 
politycznego i ekonomicznego bytu Latynosów571. NPRC powstała w 1977 r. Wów
czas na zaproszenie U.S. Commision on Civil Rights do Waszyngtonu przyjechało 
40 działaczy latynoskich, by wziąć udział w dyskusji o przyszłości społeczności 
portorykańskiej. Owocem tej dyskusji było silne przekonanie o konieczności stwo
rzenia w Waszyngtonie organizacji dbającej o interesy społeczności latynoskiej na 
szczeblu ogólnopaństwowym. Od czasu powstania grupa skupiała wiele organizacji, 
ale sama również była aktywnym członkiem np. The Hispanic Education Coalition, 
The National Neighborhood Coalition, The National Hispanic Housing Council oraz 
The Leadership Conference on Civil Rights.

http://www.lexingtoninstitute.org/bilingual-education-in-new-york-city-poor-accountability-worse-progress
http://www.bateylink.org/about.htm
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Jedną z najmłodszych organizacji była powstała w 1995 r. Educational Associa
tion of Puerto Rican Roots. Grupa założona została w Hacienda Heights w Kalifornii 
i stanowiła jedyną taką organizację w zachodnim regionie USA572 573. Jej członkowie 
poświęcali się promowaniu portorykańskiej i latynoskiej kultury i sztuki, organizo
wali warsztaty edukacyjne z zakresu praw obywatelskich itd.

572 G.M. Perez у Gоnza 1 es, op. cit., s. 47.
573 Cuban Democracy Act, www.slate.gov/www/regions/wha/cuba/democ_act_1992.html 

[21 IX 2010].
574 M. C. G ar ci a, Havana USA..., s. 150; M. T or r es, In the Land of Mirrors..., s. 145.

Organizacje uchodźców kubańskich nie miały aż tak długiej historii jak w przy
padku organizacji meksykańskich, ale też obecność kubańska w społeczeństwie 
amerykańskim uwidoczniła się wyraźnie wraz z gwałtownym wzrostem liczebnym 
tej populacji dopiero po II wojnie światowej. Wśród tych organizacji jedną z naj
prężniej działających była założona w 1981 r. Cuban American National Foundation 
(CANF). Choć założona przez kubańskich biznesmenów z Miami, miała siedzibę 
w Waszyngtonie. Stanowiło to wyraźny przejaw wzrostu politycznej świadomo
ści w społeczności uchodźców. CANF skupiła się na działalności lobbystycznej, 
m.in. hojnie sponsorując kampanie polityków popierających jej działania. Organiza
cja optowała za różnorodnymi rozwiązaniami wymierzonymi w interesy kubańskiej 
polityki, takimi jak embargo handlowe nałożone na wyspę czy ograniczenie możli
wości podróżowania na Kubę. Do swoich sukcesów zaliczyła również uchwalenie 
Cuban Democracy Act™ w 1992 r., który nakładał kary na amerykańskie przedsię
biorstwa handlujące z wyspą. CANF, a szczególnie osoba jej czołowego przywódcy 
Jorge Mas Canosy, wzbudzała wiele kontrowersji. J. Mas Canosa był wpływowym 
działaczem kubańskim, który przez swoje poczynania zyskał takie przydomki, jak 
Señor Mas y Mas, tj. „Pan Więcej i Więcej”, czy Señor Presidente, tj. „pan Pre
zydent” (od tego, że nie zaprzeczał, gdy twierdzono, że po obaleniu Castro to on 
powinien zostać prezydentem Kuby)574. Kontrowersje dotyczyły nazbyt dalekiego 
posuwania się w działaniach wymierzonych w reżim castrowski. Za takie uważano 
m.in. przyczynienie się do cofnięcia wiz słynnej kubańskiej orkiestrze Orquestra 
Aragon, która miała wystąpić na festiwalu muzycznym w Chicago w 1989 r., a także 
oskarżenie kolekcjonera sztuki i wydawcy książek, Ramona Cemuda, o pogwałcenie 
nałożonego na wyspę embarga handlowego. Zwolenników organizacji nie przyspo
rzyły też takie akcje, jak próba zastraszenia redakcji „Miami Herald”, będąca formą 
odpowiedzi na opublikowaną przez nią krytykę (popieranego przez CANF) Cuban 
Democracy Act. Bez względu na zastrzeżenia, jakie mogła budzić działalność orga
nizacji, była ona najpopularniejszą w społeczności uchodźców kubańskich. Żadna 
z pozostałych nie zdołała odnieść takiego sukcesu, choć blisko była grupa założona 
w Caracas w Wenezueli o nazwie Cuba Independiente y Democrática (CID). Or
ganizacja otworzyła swoje biura w większych miastach Ameryki Łacińskiej oraz 
w USA, a jej działalność również sprowadzała się do lobbingu, choć bardziej umiar
kowanego niż CANF. Swoim przedstawicielstwem objęła nie tylko Kubańczyków.

http://www.slate.gov/www/regions/wha/cuba/democ_act_1992.html
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Reprezentowała również interesy innych narodowości i łączyła je w imię tworzenia 
wspólnego frontu przeciwko F. Castro575. Osoba założyciela i przywódcy organiza
cji, Huberta Matosa, często utrudniała pozyskiwanie nowych zwolenników. Wielu 
nie potrafiło mu wybaczyć działalności w Ruchu 26 Lipca576, a w szczególności 
dokonywanych na jego rozkaz egzekucji. Zwolennicy rozgrzeszali go, twierdząc, 
że podobnie jak inni dał się oszukać F. Castro, a walkę przeciwko władzy F. Batisty 
tłumaczono chęcią stworzenia demokratycznego społeczeństwa577.

575 Proyecto de la Nueva República, Cuba Independiente y Democrática, http://site.cubainde- 
pendienteydemocratica.com/Boarding.html [1 VI 2004].

576 Organizacja założona przez Fidela i Raula Castro w 1955 r. jako ruch rewolucyjny. Na
zwa upamiętniała datę szturmu na koszary Moncada (26 VII 1953 r.) w Santiago de Cuba, za: 
26th of July Movement, Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/ 
611045/26th-of-July-Movement [21 IX 2010].

577 M. C. G a r c i a, Havana USA..., s. 154.
578 B. H e i n d 1, From Miami with Love: Transnational Political Activism in the Cuban Exile 

Community, Campbell Public Affairs Institute, The Maxwell School of Syracuse University, 2004, 
19 XI, [w:] Foreign policy toward Cuba: isolation or engagement?, ed. M. Zebich-Knos, 
H. N. N i c o 1, Lanham 2005; C. A. M o n t a n e r, The Spanish Transition and the Case of Cuba, 
Institute for Cuban and Cuban-American Studies, University of Miami, http://ctp.iccas.miami. 
edu/research_studies/camontancr.pdf [21 IX 2010].

579 J. E11 i s t o n, The Myth of the Miami Monolith, „NACLA Report on the Americas” 1995, 
15 X, http://www.hartford-hwp.com/archives/43b/027.html [21 IX 2010].

Lata 90. i rozpad bloku komunistycznego przyniosły organizacjom nowe na
dzieje na zmianę sytuacji na Kubie. CANF, Alpha 66, the Junta Patriótica Cubana, 
The Cuban Municipalities in Exile wraz z innymi organizacjami zaczęły tworzyć 
projekt przyszłej kubańskiej konstytucji oraz zalążki przyszłego przejściowego rzą
du. Kiedy jednak złudzenia się rozwiały, a bardziej kompromisowi działacze propo
nowali nawiązanie dialogu z F. Castro, organizacje podtrzymały swoje stanowisko 
i nadal optowały za izolacją wyspy. Wśród grup skłonnych do dialogu były: The Cu
ban Liberal Union, Cuban Christian Democratic Party i Social Democratic Coordi
nating Center, które w celu zwiększenia swoich wpływów lobbystycznych połączyły 
się w Cuban Democratic Platform578. Istniały również takie organizacje, jak Cuban 
American Coalition i Social Democratic Cuban Party, opowiadające się za przepro
wadzeniem reform w ramach istniejącego na wyspie systemu. Postulowały także 
tzw. Cambio Cubano579 - pokojową przemianę polityczną. Należy też wspomnieć 
o Cuban Statehood Movement, która powstała w Portoryko i wzywała do przyłącze
nia Kuby do USA.

Współcześnie organizacji latynoskich jest tak dużo, że Congressional Hispanic 
Caucus Institute wydaje odrębną publikację pt. National Directory of Hispanic Orga
nizations, pozwalającą odnaleźć odpowiednią grupę, działającą zarówno w wymiarze 
lokalnym, jak i na arenie ogólnonarodowej. Zaprezentowane powyżej organizacje 
stanowią zaledwie niewielki fragment tej sfery działalności Latynosów w USA.

http://site.cubainde-pendienteydemocratica.com/Boarding.html
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/
http://ctp.iccas.miami
http://www.hartford-hwp.com/archives/43b/027.html
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5.3. Rola społeczności latynoskiej w USA

Latynosi stanowią charakterystyczną i barwną część społeczeństwa amerykańskie
go. Obecnie są najliczniejszą grupą etniczną mieszkającąw Stanach Zjednoczonych. 
W latach 90. ich liczebność wzrosła o 38%, podczas gdy przyrost ogólnonarodo
wy wyniósł zaledwie 9%. Szacuje się, że do 2050 r. stanowić będą czwartą część 
społeczeństwa amerykańskiego. Wszystkie te wskaźniki w połączeniu z wieloma 
elementami kultury latynoskiej, które już przeniknęły i nadal przenikają do kultury 
amerykańskiej, sprawiają, że w USA coraz częściej się mówi o latynizacji społe
czeństwa580. Liczebność populacji latynoskiej nie przekłada się jednak bezpośrednio 
na jej miejsce w hierarchii społecznej. Zmiany zachodzą powoli i Latynosi nadal 
uważani są za członków społeczności drugiej kategorii, wykonującej zadania, któ
rych nikt inny nie chciał się podjąć. W wymiarze politycznym ze względu na liczbę 
głosów latynoskich, ich znaczenie jest istotne. Pozycję swą osłabiają jednak sami 
zainteresowani, niechętnie biorąc udział w wyborach. Choć świadomość politycz
nego wpływu wśród Latynosów ulega zmianie, to jednak niewiele ponad 40% za
rejestrowanych wyborców tej społeczności czynnie korzysta z przysługującego im 
prawa wyborczego (średnia amerykańska to 58%). Zmiany dostrzegalne są przede 
wszystkim w przypadku analizy przyrostu w określonej jednostce czasu. W drugiej 
połowie lat 90. liczba rejestracji wyborczych w grupie latynoskiej wzrosła o 30% 
w porównaniu do ogólnonarodowego sześcioprocentowego przyrostu581. Mając na 
uwadze wszystkie te zjawiska, nie dziwią już politycy amerykańscy przemawiają
cy po hiszpańsku czy pojawiający się na konwencjach wielkich organizacji laty
noskich582. Co więcej, intensywnie rozwijają swoje zdolności komunikowania się 
w języku hiszpańskim, tym bardziej, że najnowsze badania opinii elektoratu latyno
skiego dowodzą, jak ważne jest to zagadnienie. W przeprowadzonych na zlecenie 
m.in. „Washington Post” badaniach wśród zarejestrowanych wyborców latynoskich 
napytanie: „Jak ważna jest dla Ciebie zdolność kandydata do posługiwania się języ
kiem hiszpańskim przy podejmowaniu decyzji, na kogo zagłosować?”, 42% odpo
wiedziało, że bardzo ważna, a dodatkowe 23% - że ważna583.

580 D. C a m p b e 11, Latino Lessons, „The Guardian” 1999, 1 X.
581 Ibidem.
582 E. G re e n, U.S. Latino Vote Viewed as Crucial in 2004 Presidential Race, „U.S. Depart

ment of State. International Information Programs” 2004, 18 II; L. A 1 b a c e t e, America s His
panic Future, „The New York Times” 2001, 19 I; J. E i 1 p e r i n, Sign of Times for GOP: Spanish 
Spoken Here, „The Washington Post” 2003, 9 VI.

583 R. M o r i n, D. B a 1 z, Kerry Has Strong Advantage Among Latino Voters, „The Washing
ton Post” 2004, 22 VII.

W Waszyngtonie Republikanie mający mniejsze poparcie wśród ludności laty
noskiej niż Demokraci organizowali dla swoich polityków dziesięciotygodniowe 
kursy hiszpańskiego zbiegające się w czasie z sesjami Kongresu, tzw. Spanish on 
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the HillSM. Republikanie zapewniali, że - jak mówił Ben Fallon rzecznik prasowy 
Jerrego Wellera, republikańskiego kongresmana z Illinois* 585 - „wartości latynoskie 
są również wartościami republikańskimi”. Brak dobrej komunikacji Republikanów 
ze środowiskiem latynoskim wpłynął jednak na sukces Demokratów. Poza nielicz
nymi wyjątkami, poszczególne grupy latynoskie w większości popierały właśnie 
Partię Demokratyczną. Republikanie ciężko pracują na przesunięcie punktu ciężko
ści tego poparcia na własną stronę586. Przyszły prezydent George W. Bush w czasie 
kampanii wyborczej w 2000 r. „kokietował” latynoskich wyborców, przemawiając 
do nich po hiszpańsku, zatrudnił w departamentach do spraw kontaktów z mediami 
osoby mówiące biegle w tym języku oraz jako pierwszy prezydent w historii USA 
miał radiowe wystąpienie po hiszpańsku587.

58,1 K. A X t m a n, Why Spanish is the Favored New Language of Politics, „Christian Science 
Monitor” 2003, 20 VIII, http://www.csmonitor.com/2003/0820/p02s02-uspo.html [21 IX 2010].

585 Ibidem.
586 C. G. Gutierrez, Los Latinos y la Política Exterior de los Estados Unidos, Foreign 

Affairs en Español, 2002, Otoño-Invierno, http://www.ime.gob.mx/investigaciones/bibliografias/ 
pcme_latinos_eu.pdf [21 IX 2010].

587 1. S t a v a n s, El idioma español en las elecciones, „Foreign Affairs en Español” 2004, 
Octubre-Diciembre, Vol. 4, nr 4.

588 J. V. C a s e y, Political Power: Hispanic influence growing, „Las Vegas Review-Journal” 
2004, 16 II, http://havanajoumal.com/cuban_americans/entry/political_power_hispanic_influence_ 
growing/ [21 IX 2010].

589 2004 Elections- the Latino Vote, „Latina Magazine” 2004, 14 IX, www.latina.com/ar- 
ticles/78.do [26 IV 2010].

590 J. R. Avalos, ¿a ola latina, „Foreign Affairs en Español” 2004, Octubre-Diciembre, 
vol. 4, nr 4.

Wielu obserwatorów amerykańskiej sceny politycznej twierdziło jednak, że sza
cunkowa wartość przypisywana latynoskim głosom wyborczym jest przesadzona 
i przedwczesna. Ich zdaniem, o prawdziwym wpływie tych wyborców można będzie 
mówić dopiero za 10 lat, kiedy odpowiedni wiek osiągnie populacja drugopokole- 
niowa. Dopiero ta część społeczności na tyle zintegruje się z głównym nurtem społe
czeństwa amerykańskiego, że będzie miała pełną świadomość siły swego głosu588.

Badania przeprowadzone przez National Association of Elected Latinos 
(NALEO) w 2004 r. wykazały, że Latynoscy wyborcy stanowili 6,1% elektoratu 
amerykańskiego. 20% tej populacji uprawnionych było do głosowania w Teksasie, 
17% w Kalifornii i 13% na Florydzie589. Obserwatorzy kampanii prezydenckiej pod
kreślali, że największe znaczenie elektorat latynoski będzie miał w stanach okreś
lanych polami bitewnymi (battleground states) ze względu na wyrównane szanse 
kandydatów. Wśród tych stanów znalazły się Kolorado, Floryda, Nowy Meksyk, 
Arizona, Teksas i Kalifornia, czyli stany tradycyjnie zasiedlane w dużym procencie 
przez Latynosów. Szczególną uwagą obdarzono Florydę, mając w pamięci wyda
rzenia z kampanii prezydenckiej 2000 r. Wówczas o wygranej George’a W. Busha 
przesądziło zaledwie 537 głosów wyborców z Florydy590. Szacunkowe dane wska
zywały, że w wyborach 2004 r. udział weźmie 800 tys. Latynosów, co w porównaniu 

http://www.csmonitor.com/2003/0820/p02s02-uspo.html
http://www.ime.gob.mx/investigaciones/bibliografias/
http://havanajoumal.com/cuban_americans/entry/political_power_hispanic_influence_
http://www.latina.com/ar-ticles/78.do
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do 200 tys. sprzed czterech lat stanowiło istotną różnicę591. Analizując zachowania 
elektoratu latynoskiego, obserwatorzy najczęściej podkreślali ograniczenie przewi
dywalności zachowań wyborczych tej grupy. Latynosi zasadniczo popierają Demo
kratów (Kubańczycy zwykle Republikanów)592, ale sympatie te nie przekładają się 
na zachowania wyborcze. Hiszpańskojęzyczny elektorat w USA nie stanowił jedno
litego i przewidywalnego bloku wyborczego. Nie bez przyczyny głosy wyborców 
latynoskich określano jako swinging votes, czyli głosy zmieniające się (dosłownie: 
huśtające, kołyszące się). W przypadku tego elektoratu czynnikiem przeważającym 
w podjęciu decyzji, na kogo zagłosować, istotniejszym niż w przypadku innych grup, 
było to, co wyborcy mogą w zamian otrzymać. Zarówno G. W. Bush, jak i J. Kerry 
doskonale zdawali sobie z tego sprawę, deklarując w prowadzonych kampaniach 
chęć zaspokojenia potrzeb tej części społeczeństwa amerykańskiego. Imigranci laty
noscy w USA stanowili około 40-milionowąspołeczność i logiczne wydawało się, że 
szczytowym punktem ich zainteresowania powinny być kwestie dotyczące migracji. 
Choć było to zagadnienie istotne, to jednak okazało się, że wyborcy latynoscy ponad 
sprawy imigracyjne przedkładali kwestie oświaty, opieki medycznej itp. Wytłuma
czenie jest proste. Elektorat latynoski stanowili w większości przedstawiciele drugie
go i kolejnych pokoleń. Urodzeni już w USA, w różnym stopniu przystosowani do 
społeczeństwa amerykańskiego, dążyli głównie do poprawy codziennego bytowania 
i lepszego dostosowania się do głównego nurtu życia w Stanach Zjednoczonych. 
Obawy wyrażane przez tę grupę były podobne do obaw białej części społeczeństwa 
amerykańskiego. Skupiały się na lękach przed pogorszeniem się warunków codzien
nej egzystencji w związku z napływającymi nowymi falami przybyszów. Imigracja 
stanowiła natomiast zagadnienie priorytetowe dla nowych imigrantów593.

5,1 P. F. F r i s n e d a, Analysis: The U.S. Latino vote, „The Washington Times” 2004, 14 VI.
592 45% zarejestrowanych wyborców latynoskich utożsamia się z Demokratami, 20% z Re

publikanami, 21% wybiera opcję „niezależny”, 8% klasyfikuje się jako „inni”, a 5% nie identy
fikuje się z żadną partią. Wśród zarejestrowanych wyborców latynoskich 6% stanowią Kubań
czycy, z których 52% identyfikuje się jako Republikanie, 17% - Demokraci. Portorykańczycy 
stanowią 15% elektoratu latynoskiego. W tej grupie 50% to Demokraci, a 17% - Republikanie. 
Meksykanie stanowią 60% elektoratu, z czego 47% to Demokraci, 18% - Republikanie. Za: En- 
cuesta Nacional de Latinos 2004, [w:] R. Suro, Los latinos de Estados Unidos...

593 Ibidem.
SM I. S t a v a n s, El idioma espahol...

Politycy uważnie obserwowali rosnącą siłę populacji latynoskiej. Kończąc swoją 
drugą kadencję, prezydent B. Clinton stwierdził: „będę ostatnim prezydentem Sta
nów Zjednoczonych, który nie mówi po hiszpańsku”594. Gdyby znajomość języka 
hiszpańskiego stanowiła czynnik przesądzający o wygranej, J. Kerry byłby na z góry 
przegranej pozycji. Ani on sam, ani jego żona (która włada siedmioma językami!) nie 
znają hiszpańskiego. Prezydent Bush posługiwał się hiszpańskim w miarę sprawnie, 
a złośliwi twierdzili nawet, że więcej problemów miał z angielskim. Powstało nawet 
określenie Bushlexia opisujące błędy językowe popełniane przez prezydenta. Faktem 
jest jednak, że język odgrywał znaczną rolę w pozyskiwaniu wyborców. Badania elek
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toratu latynoskiego wykazały również, że najczęściej głosowali ci, którzy stosunkowo 
niedawno otrzymali prawo głosu w USA, np. naturalizowani obywatele. Język hisz
pański był w tej grupie powszechniejszy w użyciu niż w kolejnych pokoleniach imi
grantów. Mając na uwadze powyższe przesłanki, zarówno G. W. Bush, jak i J. Kerry 
wydali ponad 30 milionów dolarów każdy na reklamy przedwyborcze w hiszpańsko- 
języcznych mediach. Największe nakłady przeznaczono na spoty telewizyjne, gdyż 
badania wykazały, że jest to najpopularniejsze medium wśród Latynosów595.

595 Ibidem.
596 Latinos Flip Support to Democrat Kerry in Florida: Over 700,000 Votes Cast in State, 

William C. Velasques Institute, press release, 2004, 2 XI, http://wcvi.org/press_room/press_re- 
leases/2004/us/fl_poll_l 10204.html [5 I 2005].

597 S. D i n a n, Hispanic men moved to Bush, „The Washington Times” 2004, 22 XII.

Tymczasem, pomimo zabiegów prezydenta G. W. Busha na Floiydzie, poparcie 
kubańskich wyborców dla jego kandydatury w tym stanie zmalało i przesunęło się 
w kierunku kontrkandydata - przedstawiciela Demokratów. Badania przeprowadzo
ne przez William C. Velasquez Institute wykazały, że w tym stanie prezydent wygrał 
stosunkiem 52% do 45,7%, podczas gdy cztery lata wcześniej pokonał Ala Gore’a 
61% do 39%596.

Przed wyborami 2004 r. w skali całego kraju zarejestrowało się 10 min latyno
skich wyborców, a udział wzięło w nich 7,6 min. Badania przeprowadzone wśród 
wyborców opuszczających lokale wyborcze wskazały, że 67,7% Latynosów poparło 
J. Kerry’ego, podczas gdy na prezydenta G. W. Busha głosy oddało 31,4%.

Wiele czynników miało swój udział w kształtowaniu poparcia latynoskiego. 
Społeczność hiszpańskojęzyczna wykazuje bardzo duże przywiązanie do tradycji 
rodzinnych i moralnych zasad religijnych, które przystają do konserwatywnego re
publikańskiego świata. Sztab wyborczy prezydenta G. W. Busha doskonale wyko
rzystał tę szansę. Przedwyborcze spoty reklamowe prezentowane były w stacjach 
telewizyjnych w języku angielskim i hiszpańskim. Reklamy anglojęzyczne krytyko
wały stanowisko J. Kerry’ego np. w sprawie wojny w Iraku. W wersjach hiszpańsko- 
języcznych dodawano jeszcze krytykę popierania aborcji przez kandydata Demokra
tów. Twórcy republikańskiej kampanii wyborczej odnieśli sukces także w kwestii 
strategii, kładąc nacisk na zmasowaną akcję promocyjną w ostatniej fazie kampanii, 
tzw. last minute push. Nie bez znaczenia były też zmasowane działania, jak i środki 
finansowe przeznaczone na pozyskanie wyborców latynoskich.

Szczegółowe dane dotyczące preferencji latynoskich wyborców przedstawia ta
bela 43. Zawiera ona dane opracowane na podstawie serii badań (exit polis) prze
prowadzonych przez Annenberg Public Policy Center, osiem tygodni przez wybo
rami oraz dwa tygodnie po wyborach. Analitycy zapewnili, że choć szczegółowe 
dane uzyskane przez różne ośrodki badawcze różniły się punktami procentowymi, 
to jednak wszystkie instytucje przeprowadzające badania odnotowały wzrost laty
noskiego poparcia dla Busha w stosunku do rezultatów sprzed czterech lat. Różnice 
były natomiast skutkiem polityki przyjętej przez ośrodki w określaniu tego, kto jest 
Latynosem597.

http://wcvi.org/press_room/press_re-leases/2004/us/fl_poll_l
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Tabela 43. Latynoskie preferencje w odniesieniu do kandydatów w wyborach 
prezydenckich z 2000 r. i 2004 r.

2004 Bush 2004 Kerry Bush 2000 Gore 2000

Wszyscy Latynosi 41% 59% 35% 65%

Płeć

Mężczyźni 46% 54% 34% 66%

Kobiety 36% 64% 35% 65%

Wyznanie

Protestanci 57% 43% 50% 50%

Katolicy 33% 67% 28% 72%

Język ankiety

Przepytywani wj. angielskim 42% 58% 35% 65%

Przepytywani w j. hiszpańskim 36% 64% 35% 65%

Przedział wiekowy

18-29 39% 61% 30% 70%

30-44 47% 53% 40% 60%

45-64 36% 64% 33% 67%

65 i więcej 39% 61% 31% 69%

Wykształcenie

Szkoła średnia i niższe 39% 61% 31% 69%

Pomaturalne (some college) 45% 55% 34% 66%

Licencjat i wyższe 40% 60% 46% 54%

Dochód w gospodarstwie domowym

Poniżej $35 000 33% 67% 28% 72%

Od $35 000 do $75 000 48% 52% 41% 59%

Powyżej $75 000 48% 52% 42% 58%

Region zamieszkania

Północno-wschodn i 35% 65% 20% 80%

Srodkowo-zachodn i 46% 54% 43% 57%

Południowy 55% 45% 41% 59%

Zachodni 30% 70% 35% 65%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bush 2004 Gains among Hispanics Strongest with Men, and 
in South and Northeast, Annenherg Data Show, Annenberg Public Policy Center, University of Penn
sylvania, www.naes04.org [5 I 2005].

Pochodzenie

Meksykańskie 39% 61% 33% 67%

Portorykańskie 35% 65% 29% 71%

Rejon zamieszkania

Miejski 36% 64% 29% 71%

Podmiejski 45% 55% 37% 63%

Wiejski 43% 57% 44% 56%

Wybory 2004 r. przyniosły również sukces latynoskich polityków w postaci 
trzech nowych senatorów w amerykańskim Kongresie. Bracia John i Ken Salazaro- 
wie z Kolorado oraz Mel Martinez z Florydy to pierwsi od 1977 r., latynoscy przed
stawiciele w Senacie. Dwaj pierwsi senatorowie to Demokraci pochodzenia mek
sykańskiego, trzeci to kubański imigrant reprezentujący Republikanów. Liczebny 
stan reprezentacji hiszpańskojęzycznej w Izbie Reprezentantów nie uległ zmianie. 
Po zaprzysiężeniu nowych senatorów w styczniu 2005 r. w Kongresie znalazło się 
ogółem 28 przedstawicieli latynoskich, czyli około 5% członków całego Kongresu. 
To znacznie mniej niż wynosiła proporcja populacji latynoskiej (13%) w stosunku 
do ogółu populacji amerykańskiej598. Wśród pozostałych przedstawicieli latynoskich 
w administracji prezydenta G. W. Busha byli między innymi: doradca prezydenta 
Alberto R. Gonzales599, J. Robert Flores (Office of Juvenile Justice and Delinquency 
Prevention Administrator), Sonia Medina - starszy doradca w korpusie pierwszej 
damy, Michael Montelongo - Assistant Secretary of the Air Force, Eduardo Aguirre 
- dyrektor Bureau of Citizenhips and Immigration Services, Cari Maria Domingu
ez - przewodnicząca Equal Employment and Opportunity Commission. Ponadto, 
po wyborach prezydenckich (2004 r.) prezydent nominował Carlosa Gutierreza na 
stanowisko Sekretarza Handlu i Alberto Gonzaleza na stanowisko Prokuratora Ge
neralnego600.

598 A. R a d e I a t, Hispanics Boost G.O.P. They also Helped Elect the First Latino U.S. Sena
tors in 25 Years, „Hispanic Magazine” 2004, December Issue.

599 The Honorable Alberto R. Gonzales, Counsel to the President, http://www. whitehouse, 
gov/govemment/gonzales-bio.html [2 III 2005].

600 Bush attorney general pick is Alberto Gonzales, CNN 2004, 11 XI; Confirmation Hearing 
on the Nomination of Alberto R. Gonzales to be Attorney General of the United States, Hearing 
before Committee on the Judiciary United States Senate, 2005, 6 I, 109th Congress, Is1 Session, 
serial No. J-109-1, http://www.gpoaccess.gov [2 111 2005].

Powodów, dla których liczebność Latynosów nie przekładała się bezpośrednio 
na ich wpływy polityczne było wiele. Jednym z najważniejszych okazał się nieure

http://www.naes04.org
http://www.gpoaccess.gov
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gulowany status imigracyjny. Oznaczało to, że znaczną część tej populacji stanowili 
ludzie nieposiadający w Stanach Zjednoczonych żadnych praw. Uważano również, 
że nie bez znaczenia była duża różnorodność tej populacji, która wymagała stosowa
nia wielokrotnie większych zabiegów w celu zaktywizowania latynoskich wyborców 
niż np. środowisko Afroamerykanów. Dodatkowo sytuację komplikował fakt stałego 
napływu nowych przybyszów, którzy nie wykazywali żadnego zaangażowania po
litycznego. Liderzy latynoscy podkreślali jeszcze jeden niekorzystny czynnik. Ich 
zdaniem, populacja hiszpańskojęzyczna przez walkę o równe prawa dla swego języ
ka wpadła w pułapkę, którą zastawiła sama na siebie. Rozwój hiszpańskojęzycznych 
mediów, powstawanie dzielnic latynoskich i udogodnienia administracyjne zrównu
jące język hiszpański z angielskim zrodziły sytuację, w której asymilacja do główne
go nurtu społecznego stała się zabiegiem bezcelowym. Latynosi mogli przeżyć całe 
życie w USA bez opanowania nawet najmniejszych podstaw języka angielskiego, 
nie odczuwając przy tym nadmiernego dyskomfortu. Życie w enklawach etnicznych 
osiągnęło poziom rozwoju gwarantujący możliwość przetrwania w ramach obce
go kulturowo i etnicznie społeczeństwa. Przez żadną ze stron kierunek ten nie był 
postrzegany jako korzystny. Pomimo warunków pozwalających na zaspokojenie 
potrzeb życiowych, w enklawach istniały jednak granice, których przekroczenie 
okazywało się niemożliwe i zamykało drogę do wielu możliwości, w tym awansu 
społecznego. Życie w niemal hermetycznie zamkniętym środowisku stwarzało rów
nież ryzyko izolacji i swoistego inwalidztwa społecznego601.

601 K. T u m u 11 y, Courting a Sleeping Giant. The Biggest U.S. Minority Group, Hispanics 
Have Yet to Flex Their Political Muscle, „Time Magazine” 2001.

602 F. N o r t o n, Hispanics Lag in Social, Political Progress, „The Post and Courier” 2004, 
6 IV, http://www.postandcourier.com/ [25 XI 2004].

603 P. P e r 1, J. Z. G r e e 1 y, M. M. G r a y, How Many Hispanics are Catholic? A Review of 
Survey Data and Methodology, Center for Applied Research in the Apostolate Georgetown Uni
versity, http://cara.georgetown.edu/Hispanic%20Catholics.pdf  [22 IX 2010].

Latynosi wciąż nie potrafią w pełni wykorzystać ani swojego obecnego poten
cjału, ani doświadczeń z przeszłości. Pomimo długiej walki C. Chaveza i jego zwo
lenników w latach 60. i 70. o poprawę warunków płac i pracy Latynosów, dziś grupa 
ta ma słabe związki zawodowe. Pomimo wszelkich niedogodności latynoska siła 
robocza stale rośnie. Od lat rolnictwo, przemysł czy budownictwo w dużej mierze 
opierały się na robotnikach hiszpańskojęzycznych. W celu obniżenia kosztów, utrzy
mania wysokiej produktywności i niskich cen zatrudniano zarówno przebywających 
w USA legalnie, jak i bezprawnie. Sytuacja w wielu stanach stała się paradoksalna. 
Przebywający na ich terytorium nielegalni imigranci mogli otrzymać legalne prawo 
jazdy, pozwolenia na prowadzenie własnego interesu czy mieć dostęp do wielu usług 
publicznych602.

Niezwykle ważną częścią latynoskiego życia jest religia. Latynosi, którzy w nie
mal trzech czwartych (70%) to katolicy, stanowią również znaczną część amery
kańskiej społeczności tego wyznania603. Jeden na trzech katolików w Stanach Zjed

http://www.postandcourier.com/
http://cara.georgetown.edu/Hispanic%2520Catholics.pdf
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noczonych jest Latynosem604. Ponad połowa (53%) badanych przyznaje, że religia 
ogrywa w ich życiu rolę przewodnią, co drugi Latynos uważa, że liderzy religijni 
powinni się starać wpływać na sprawy publiczne, a 62% chce, by ich organizacje re
ligijne lub Kościoły zaangażowały się w sprawy społeczne, polityczne i edukację605 606. 
W szczególności dążenia te uwidoczniły się w zakresie poglądów na udzielanie po
mocy nielegalnym imigrantom. 74% opowiedziało się za udzielaniem takiej pomocy 
przez organizacje religijne lub Kościoły, nawet jeśli byłoby to działanie nielegalne, a 
61% jest przekonanych, że imigranci bezprawnie przebywający na terytorium USA 
powinni być uprawnieni do świadczeń z zakresu pomocy społecznej czy programu 
opieki zdrowotnej MedicaicF*.

604 B. Abernethy, Hispanic Catholics, PBS Media Enterprise, episode no 641, 2003, 
13 VI, www.pbs.org/wnet/religionandethics/week641/feature.html [25 XI 2004].

605 G. Espinosa, V. Elizondo, J. Miranda, Hispanic Churches in American Public 
Life: Summary of Findings, „Interim Reports” 2003, January, vol. 2003.2, Institute for Latino Stu
dies, University of Notre Dame, http://www.pewtrusts.com/pdf/religion_hispanic_churches.pdf 
[25 XI 2004].

606 J. M. Sellers, Hispanic Churches Primed to Be More Socially Active, „Christianity 
Today” 2003, 28 II.

607 G. E s p i n o s a, V. E1 i z o n d o, J. M i r a n d a, op. cit., http://latinostudies.nd.edu/pubs/ 
pubs/HispChurchesEnglishWEB.pdf [22 IX 2010].

Deklaracje badanych nie przekładają się jednak na rzeczywiste działania, stąd 
potencjał latynoski na amerykańskiej scenie politycznej pozostaje niewykorzystany. 
Tymczasem 58% Latynosów wykazuje zainteresowanie polityką i sprawami pub
licznymi, a niemal tyle samo (54%) wierzy, że ma określony wpływ na to, co się 
dzieje w państwie607.

Rysunek 13. Latynoskie zainteresowanie polityką i sprawami publicznymi, 2000

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Espinosa, Hispanic Churches in American Public Life..., 
Institute for Latino Studies, University of Notre Dame.

Rzeczywistość dowiodła również, że pomimo logicznego założenia, iż religijni 
Latynosi popierać będą Partię Republikańską z jej sztandarowymi hasłami obrony 

http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/week641/feature.html
http://www.pewtrusts.com/pdf/religion_hispanic_churches.pdf
http://latinostudies.nd.edu/pubs/
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życia poczętego i wartości rodzinnych, a więc korespondującymi z podstawowymi 
naukami Kościoła katolickiego, więcej Latynosów popiera jednak Demokratów608.

608 J. G. G i m p e 1, Latinos and the 2002 Election: Republicans Do Well When Latinos Stay 
Home, Center for Immigration Studies, 2003, January, http://www.cis.org/2002Election-Lati- 
nos%2526 Republicans [22 IX 2010]; J. G. G i m p e 1, K. Kaufmann, Impossible Dream or 
Distant Reality? Republican Efforts to Attract Latino Eaters, 2001, August, Center for Immigra
tion Studies, http://www.cis.org/articles/2001/back901.html [22 IX 2010].

609 L. C a r r i e r, The Growing Hispanic Influence. A New Generation of Political Leaders 
with Business Clout is Emerging, „San Diego Metropolitan” 2000, January, [2004, 25 XI],

6,0 K. P. Dwyer, Hiring of Hispanics enriching, firms say, „Denver Post” 2004, 19 IV.
611 Latino culture sweeps across US, BBC News 2003, 5 XI; T. Affigne, Latino Politics in the 

United States: an Introduction, „Political Science & Politics” 2000, 9 I.
612 S. Mendez-Mendez, D. Alverio, The Portrayal of Latinos in Network Television 

News, National Association of Hispanic Journalists, 2003, December.
613 G. C. G u t i e r r e z, Los Latinos y la Politico Exterior de los Estados Unidos, Foreign 

Affairs en Espanol, 2002, Otono-lnviemo.

W ostatnich latach znacznie wzrosła wartość Latynosów jako konsumentów. 
W wielkich centrach handlowych reklamy, na przemian po angielsku i hiszpańsku, 
zachęcały do zakupów. Szczególnie wyraźny proces zabiegania o tę grupę kon
sumencką występował w rejonie przygranicznym. W samym tylko powiecie San 
Diego połączone siły nabywcze miejscowej ludności latynoskiej i przyjeżdżających 
zza granicy Meksykanów, równe były rocznym przychodom rzędu 10-12 mid dola
rów609. Przy równoczesnym szybkim wzroście populacji latynoskiej osiedlającej się 
w USA było o co zabiegać.

Ekonomia wspierana polityką zmieniła stosunek wielu pracodawców do kwestii 
zatrudniania Latynosów. W kwietniu 2004 r. jedna z firm (PlastiComm Industries) 
w stanie Kolorado ogłosiła nabór pracowników wśród latynoskich imigrantów. Cho
ciaż koszty takiej procedury były wysokie, bo firma musiła przeprowadzić odpo
wiednie szkolenia nie tylko z zakresu wykonywanej pracy, ale również w sferze 
językowej, to korzyści okazały się znacznie wyższe. Firma zapewniała, że: „tacy 
pracownicy są lojalni, ciężko pracują, doceniają swoją pracę i szkolenia”. Korzyści 
miały również wymiar czysto ekonomiczny. Można było obniżyć koszty pracy, a na
kłady poniesione na szkolenia najczęściej podlegały refundacji w postaci stanowych 
grantów lub ulg podatkowych610.

Począwszy od muzyki, poprzez politykę, a na jedzeniu skończywszy, wpły
wy latynoskie dostrzegalne są obecnie wszędzie611. Jeszcze kilka lat temu jednym 
z przejawów chęci zamanifestowania swej obecności przez ludność hiszpańskoję- 
zyczną był m.in. bojkot największych sieci telewizyjnych. Do niedawna bowiem 
poza nielicznymi wyjątkami Latynosów rzadko obsadzano w rolach filmowych. Gdy 
dostawali rolę, to zwykle w charakterze nic nieznaczących postaci drugoplanowych, 
często powielających powszechne stereotypy na temat Latynosów612. Współcześnie 
sytuacja uległa zmianie. Zjawisko określane mianem Latin Wave, tj. latynoska fala, 
ogarnęło USA613. Naukowcy na większą niż dotychczas skalę zaczęli prowadzić ba
dania zmierzające do pełnego opisania tej społeczności. Możliwie naj dokładniej - 

http://www.cis.org/2002Election-Lati-nos%252526
http://www.cis.org/articles/2001/back901.html
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sze poznanie leży bowiem u źródeł sukcesu wzajemnego współistnienia Latynosów 
i reszty amerykańskiego społeczeństwa. Przedstawiane raporty wykazywały, że lud
ność hiszpańskojęzyczną cechowało duże poczucie dumy ze swojego dziedzictwa. 
Nawet wśród ludności już urodzonej w USA przywiązanie do korzeni i tradycji la
tynoskiej było bardzo silne. Dowodziły tego badania dotyczące popularności prasy 
przeznaczonej dla ludności hiszpańskojęzycznej. Okazało się, że tak zwane „kalki”, 
czyli pisma o takiej samej treści jak w wydaniu ogólnoamerykańskim, ale publiko
wane w języku hiszpańskim nie cieszyły się zbytnią popularnością. Okazało się, 
że zawierały nazbyt mało treści nawiązujących do kultury latynoskiej. Społeczność 
hiszpańskojęzyczną nie chciała tylko czytać w języku ojczystym. Interesowały ją 
również wiadomości bliskie tej populacji, takie jak informacje z kraju pochodzenia, 
wydarzenia i wieści związane z życiem Latynosów w USA itp. Ciekawe jest, że zja
wisko to dotyczyło również tej części populacji latynoskiej, która była dwujęzyczna 
i właściwie nic nie stało na przeszkodzie w przyswajaniu treści po angielsku. Na 
przykładzie seriali telewizyjnych udowodniono, że osoby takie wybierały chętniej 
latynoskie telenovelas niż analogiczne programy amerykańskie, ponieważ te pierw
sze zbliżone były do realiów ich życia codziennego614.

614 L. Q u i r o z, R. K. a n g, Understanding Hispanic Identity and the Importance of Culturally 
Relevant Media, David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University; 
1. S t a v a n s, El poder cultural de la minoría latina en Estados Unidos, „Foreign Affairs En Espa
ñol” 2002; P. A 1 b i n i a k, What s To Watch on Anglo TV?, „Broadcasting & Cable” 2003, 8 IX.

615 R. Suro, Changing Chanels and Crisscrossing Cultures: A Survey of Latinos on the 
News Media, Pew Hispanic Center, 2004, April, http://pewhispanic.org/files/reports/27.pdf 
[22 1X2010].

616 Hispanics in the United States: An Insight Into Group Characteristics, U.S. Department 
of Health and Human Services, The Office of Minority Health, Hispanic Agenda for Action, http:// 
minorityhealth.hhs.gov/templates/search.aspx [22 IX 2010].

W przypadku programów o charakterze informacyjnym, a więc obiektywnych 
i pozbawionych preferencji etnicznych czy kulturowych, wybór języka, w jakim pro
gram był nadawany, zależał od wielu czynników. Wśród nich od tego, czy dotyczyło 
to Latynosów urodzonych już na terytorium USA, czy też imigrantów. 31% bada
nych dorosłych Latynosów oglądało programy informacyjne w języku angielskim, 
w tym 78% urodzonych w USA i 22% imigrantów. 24% wybierało programy infor
macyjne w języku hiszpańskim, w tym 4% urodzonych w USA i 96% imigrantów. 
Programy w obu językach oglądało 44% dorosłych Latynosów, w tym 31% urodzo
nych w USA i 69% imigrantów615.

Wśród wielu stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie amerykańskim na 
temat Latynosów jest uważanie za cudzoziemców ludzi o charakterystycznych la
tynoskich nazwiskach. Ukształtowanie się takiego toku myślenia wynikało z faktu 
przybierającej na sile migracji ludności hiszpańskojęzycznej do USA. Tymczasem, 
jak podkreślają Meksykanie, ich obecność na części obecnego terytorium Stanów 
Zjednoczonych sięga czasów wcześniejszych niż istnienie samego państwa616. 
Świadczy o tym wiele nazw miejscowości amerykańskich, chociażby takich jak 

http://pewhispanic.org/files/reports/27.pdf
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Los Angeles, Santa Fe, San Jose itp. Stereotypowe myślenie często umniejsza wkład 
ludności hiszpańskojęzycznej w rozwój społeczeństwa amerykańskiego, choć budo
wało go wiele pokoleń rodzin latynoskich.

Inny stereotyp wiąże się z kolorem skóry populacji Latynoskiej. Jego zróżnico
wanie spowodowało, że administracja amerykańska nie zdecydowała się w ogólnie 
przyjętych klasyfikacjach traktować Latynosów w kategoriach rasowych. Kategoria 
Spanish/Hispanic/Latino, sformułowana przez Biuro Spisu Powszechnego, opisuje 
zbiorowość zróżnicowaną nie tylko pod względem narodowościowym, kulturowym 
czy religijnym, ale również rasowym. Ludzie, którzy identyfikują swoje pochodze
nie w tej kategorii są równocześnie przedstawicielami różnych ras, stąd identyfika
cja z kategorią Hispanics nie jest jednoznaczna z automatycznym identyfikowaniem 
się z konkretną rasą617.

617 Tylko raz w Spisie Powszechnym w 1930 r. Amerykanie hiszpańskiego pochodzenia zo
stali sklasyfikowani jako grupa rasowa. W kwestionariuszu w kategorii „kolor lub rasa” pojawiła 
się podkategoria „Mexican”. Takie rozwiązanie zostało jednak przez Latynosów odrzucone i kate
goria ta więcej się już nie pojawiła. Od 1970 r. Latynosi mają dwojaką możliwość wyrażania swej 
identyfikacji, po pierwsze w pytaniu o przodków (ancestry), po drugie w pytaniu o pochodzenie 
latynoskie (hispanic origin), za: D. M y e r s, A. J a m e s, Overlap: A Guide to Race and Hispanic 
Origin in Census 2000, http://www-bcf.usc.edu/~dowell/pdf/Overlap_final.pdff22 IX 2010].

6IK R. M a r t i n e z, At the Crossroads: Latinos in the New Millennium, „Public Broadcasting 
Service” 2004.

6,9 Ibidem.

W społeczeństwie amerykańskim wykształciły się natomiast dwa stanowiska. 
Biała część populacji uważa Latynosów za ciemnoskórych, podczas gdy poglą
du tego nie podzielają Afroamerykanie. Tym samym ludność hiszpańskojęzyczna 
znalazła się w swoistej próżni rasowej, co staje się niejednokrotnie zarzewiem roz
maitych konfliktów618.

Wśród znacznej części społeczeństwa amerykańskiego panuje również przeko
nanie o tym, że Latynosi to ludność rolnicza. Chociaż mają oni duży udział w sile 
roboczej zatrudnionej w rolnictwie, to jednak dane wykazały, że populacja ta jest 
bardziej „miejska” w swym charakterze i większość imigrantów latynoskich znajdu
je zatrudnienie na obszarach miejskich619.

Stereotypem jest również traktowanie zagadnienia obecności latynoskiej w USA 
w wymiarze lokalnym. Wśród Amerykanów utarło się przekonanie, że populacja ta 
zasiedla określone regiony USA i nie postrzega się związanych z tym problemów 
w aspekcie federalnym. Tymczasem obok tradycyjnych miejsc osiedlania się Laty
nosów, wyrastają nowe ośrodki koncentracji tej społeczności na terenie całych Sta
nów Zjednoczonych.

Postrzeganie w kategoriach stereotypowych nie ominęło również kwestii języka. 
Kategorii ludzi określanych jako Latynosi powszechnie przypisuje się znajomość 
niemal wyłącznie języka hiszpańskiego, ewentualnie z niewielką możliwością ko
munikacji w języku angielskim. Tymczasem duża część tej populacji to drugie poko

http://www-bcf.usc.edu/%7Edowell/pdf/Overlap_final.pdff22
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lenie (lub kolejne), które jest dwujęzyczne, a nawet w wielu przypadkach językiem 
macierzystym jest już właśnie angielski620.

620 2002 National Survey of Latinos, ed. M. Brodie, Pew Hispanic Center, 2002, Decem
ber, s. 36, http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=15 [22 IX 2010].

621 M. E. F i x, J. S. Pas s e I, Trends in Noncitizens 'and Citizens' Use ofPublic Benefits Follo
wing Welfare Reform: 1994-97, Urban Institute, 1999, 1 III, http://www.urban.org/url.cfm?ID= 
408086&renderforprint=l&CFID=73491105&CFTOKEN=97818642&jsessionid=b2307ea992  
d7725ec7b2 [23 IX 2010].

622 L. C h a v e z, Hispanics and the American Dream, The Foundation for Economic Educa
tion, 1996, November, Vol. 25, nr 11, http://www.hillsdale.edu/hctools/ImprimisTool/archives/ 
1996_ll_Imprimis.pdf [23 IX 2010].

623 H. Orci, Hispanics & America, „Brandwcck” 1999, 26 VII, http://findarticles.eom/p/ 
articles/mi_m0BDW/is_30_40/ai_55301219/?tag=content;coll [23 IX 2010].

Powszechne okazuje się również przekonanie, że Latynosi to grupa żyjąca głów
nie z publicznych zasiłków i pomocy społecznej. Prowadzone w tym zakresie ba
dania wskazują jednak, że tylko 6% tej społeczności korzystało z pomocy państwa 
amerykańskiego621. Większość Latynosów to przedstawiciele niższej klasy średniej 
(lower middle class)*22.

Wpływ Latynosów na funkcjonowanie amerykańskiego społeczeństwa jest duży. 
W przemyśle muzycznym i filmowym obecność hiszpańskojęzycznych gwiazd jest 
coraz częstsza. W mediach wzrasta liczba latynoskich stacji radiowych i telewizyj
nych oraz tytułów prasowych. Działalność Latynosów w tym zakresie jest niepo
równywalna do osiągnięć żadnej innej społeczności etnicznej w USA. W posiadaniu 
Latynosów sąjuż dwie sieci telewizyjne, osiem sieci kablowych, ponad 75 stacji te
lewizyjnych, 400 radiowych i 200 tytułów prasowych. Niemal 60% Latynosów jest 
posiadaczami własnych domów, a wzrost liczby gospodarstw domowych zamiesz
kanych przez właścicieli latynoskiego pochodzenia jest większy niż w jakiejkolwiek 
innej grupie623.

http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=15
http://www.urban.org/url.cfm?ID=
http://www.hillsdale.edu/hctools/ImprimisTool/archives/
http://findarticles.eom/p/
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Społeczeństwo amerykańskie, jak żadne inne, postrzegane jest przez pryzmat róż
norodności etnicznej i rasowej. Stały napływ nowych imigrantów podzielił tę spo
łeczność na tych, którzy są zwolennikami utrzymywania otwartych bram państwa, 
i tych, którzy postulują ich definitywne zamknięcie. Do grona pierwszych zaliczyć 
można określone koła przedsiębiorców czerpiących korzyści z obecności taniej siły 
roboczej czy etnicznych aktywistów poszerzających w ten sposób zaplecze swo
ich zwolenników. Do przychylnych imigracji należą też działacze kościelni oraz 
obrońcy praw człowieka. Widzą oni w imigrantach jednostki często prześladowane 
w ich ojczystych krajach, pozbawione podstawowych, należnych człowiekowi praw. 
Przeciwnicy imigracji podkreślają z kolei zagrożenia, jakie niesie dla amerykańskiej 
kultury fala imigracji pozaeuropejskiej. Przeciwne są jej środowiska związkowe 
wyrażające obawy o miejsca pracy dla obywateli amerykańskich i wysokość otrzy
mywanych zarobków624. Dualizm podejścia amerykańskiego społeczeństwa wobec 
problemu imigracji znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w polityce imigracyjnej 
USA. Siedząc zmiany w regulacjach wprowadzanych kolejnymi uchwalanymi usta
wami imigracyjnymi, można się pokusić o stwierdzenie, że państwo amerykańskie 
jest w stanie permanentnej bitwy. Bitwy, której kres położyć mogłoby tylko całko
wite zamknięcie granic USA. Scenariusz ten, choć zasadniczo niemożliwy do zreali
zowania, jest jednak propagowany przez organizacje niechętne napływowi nowych 
imigrantów, takie jak Federation for American Immigration Reform (FAIR)625. Tym
czasem dane gromadzone przez Biuro Spisu Powszechnego pozwalają prognozować 

624 D. Stoll, The Immigration Debate, „U.S. Foreign Policy in Focus” Vol. 2, nr 31; 
D. Wood, op. cit.

625 J. K. e e n, op. cit.
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nadejście wielkich zmian w społeczeństwie amerykańskim. Już obecnie Latynosi 
wybili się liczebnie ponad najliczniejszych dotąd Afroamerykanów. Jeśli dotychcza
sowy przyrost populacji latynoskiej utrzyma się przynajmniej na obecnym pozio
mie, to w ciągu trzech, czterech następnych dekad może dojść do sytuacji, w której 
w społeczeństwie amerykańskim nie będzie już wyraźnie wyodrębnionej większo
ściowej grupy białej populacji626. Zaprezentowane dane pozwalają na stworzenie ob
razu społeczności latynoskiej zamieszkującej USA. Uogólniając przedstawione ana
lizy, zarysowuje się obraz imigranta latynoskiego przybywającego do USA głównie 
z powodów ekonomicznych. Chęć poprawienia warunków bytowych jest najczęst
szym powodem migracji. Generalizacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku 
znacznej części populacji przybyszów kubańskich, w której istotny ułamek stano
wiła migracja uwarunkowana politycznie. Z analizy sytuacji ekonomicznej społecz
ności latynoskiej w Stanach Zjednoczonych wynika jednak, że w wielu przypad
kach poprawa warunków bytowych jest pojęciem względnym. W kategoriach życia 
w społeczeństwie amerykańskim warunki ekonomiczne, jakie osiąga większość La
tynosów, umiejscawiają ich na dole drabiny ekonomicznej. Znaczna część tej po
pulacji pracuje w sektorze nisko opłacanych usług. Wyższy niż w przypadku białej 
części społeczeństwa amerykańskiego jest również procent osób bezrobotnych. Po
mimo wysokiego poziomu ubóstwa, niewielu Latynosów korzysta z pomocy spo
łecznej. Ten argument często przytaczają zwolennicy imigracji, twierdząc, że nawet 
tak liczna obecność latynoska nie stanowi poważnego obciążenia dla państwa, co 
więcej - poprzez swój wkład (m.in. w postaci odprowadzanych podatków) Latynosi 
mają udział w rozwoju społeczeństwa amerykańskiego. Trudno jednak uznać ten 
argument za przekonujący. Niski poziom korzystania z pomocy społecznej przez 
Latynosów nie wynika z dostatecznej kondycji ekonomicznej tej grupy. Należy pa
miętać o tym, jak wielką jej część stanowią imigranci nielegalni, pozbawieni pra
wa do jakichkolwiek świadczeń. Ci o uregulowanym statusie pobytu w USA często 
z możliwości takiej nie korzystają ze względów np. kulturowych, postrzegając taką 
formę pomocy jako ubliżającą ich godności jałmużnę. Często barierę stanowi także 
słaba znajomość języka angielskiego czy procedur biurokratycznych.

626 A. W a 1 i c k i, Czy Ameryka oddala się od Europy, „Gazeta Wyborcza” 2004, 25 VI.

Obrazu Latynosa mieszkającego na terytorium Stanów Zjednoczonych dopeł
niają również inne cechy wyłaniające się z oficjalnych danych. Jedną z nich jest 
wykształcenie. Należy zauważyć, że pomimo ogólnego niskiego poziomu wykształ
cenia tej grupy, nieopatrznie czasami przypisuje się równie mizerne osiągnięcia dru
giemu i następnym pokoleniom latynoskim. Dane dotyczące wykształcenia dotyczą 
całej grupy Latynosów, stąd wysokie miejsca rankingowe zawdzięczają napływowi 
nowych imigrantów. Kolejne pokolenia latynoskie wychowane na amerykańskiej 
ziemi należą do lepiej wykształconych niż przeciętni nowo przybywający, ale i tak 
ostatecznie poziom ich wykształcenia wypada niekorzystnie na tle białej części 
społeczeństwa amerykańskiego. Dane procentowe dotyczące całej populacji Laty
nosów kontynuujących naukę na poziomie szkół wyższych są częstokroć wyższe 
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niż w przypadku Afroamerykanów, a nawet dorównują białej części społeczeństwa. 
Niemniej jednak nieporównywalnie wysoka liczba osób latynoskiego pochodzenia 
nie kończy rozpoczętej nauki627. Optymistyczniej wypada analiza szczegółowych 
danych dotyczących wykształcenia Latynosów. Wynika z niej, że choć powoli, to 
jednak przepaść edukacyjna pomiędzy nowo przybywającymi a urodzonymi na te
rytorium USA Latynosami zaczyna maleć. Z pewnością nie można umniejszyć re
zultatów starań różnych organizacji latynoskich i amerykańskich władz federalnych 
zmierzających do poprawy wykształcenia tej społeczności, niemniej jednak wydaje 
się, że równie istotnym czynnikiem była poprawa stanu edukacji w krajach będących 
źródłem emigracji latynoskiej.

627 F. J. Hanna, E. Schofield, From Risk to Opportunity. Fulfilling the Educational 
Needs of Hispanic Americans in the 21“ Century, The Final Report of the President’s Advisory 
Commission on Educational Excellence for Hispanic Americans, 2003, 31 III, http://www.yesi- 
can.gov/paceea/finalreport.pdf [23 IX 2010].

628 L. C h a v e z, The New Politics of Hispanic Assimilation, [w:] Beyond the Colorline: New 
Perspectives on Race in America, Stanford 2001, s. 388.

62’ S. P. H u n t i n g t o n, Drugie odkrywanie Ameryki, „Gazeta Wyborcza” 1998, 9-10 V.

Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom wykształcenia, obok koniecz
ności posiadania uregulowanego statusu imigracyjnego, była również znajomość 
języka angielskiego. Co trzeci Latynos nie potrafi się komunikować w tym języ
ku. Sytuacja wygląda lepiej w młodszych grupach wiekowych. Pierwsze pokolenie 
urodzone w USA zazwyczaj jest dwujęzyczne, w następnych szala znajomości ję
zyków zaczyna się widocznie przechylać na korzyść języka angielskiego. Uznając 
zatem znajomość języka za jeden z podstawowych komponentów procesu asymi
lacji, stwierdzić można, że w przypadku imigrantów latynoskich proces ten zostaje 
znacznie osłabiony. Asymilacja ludności hiszpańskojęzycznej do głównego nurtu 
społeczeństwa amerykańskiego kształtowana jest przez takie czynniki, jak teryto
rialna bliskość państwa pochodzenia imigranta oraz stopień odmienności kulturowej 
i adaptacji do nowych warunków. W tym zakresie Latynosi różnią się zasadniczo od 
grup imigrantów europejskich. Analizując stosunek społeczeństwa amerykańskiego 
do Latynosów po II wojnie światowej, można zauważyć zdecydowane różnice. Naj
prościej mówiąc, początkowa polityka wobec napływającej ludności hiszpańskoję
zycznej ukierunkowana była na jak najszybszą i najpełniejszą asymilację. Wszelkie 
zabiegi w tym zakresie zmierzały do niwelowania istniejących różnic i zacierania 
imigranckiej odmienności. Obecna polityka wydaje się daleka od wcześniejszego 
pojmowania asymilacji628. Nacisk kładzie się na oddzielną tożsamość poszczegól
nych grup etnicznych, a pojęciem przywoływanym powszechnie jest diversity, czyli 
różnorodność629. Pomimo zmiany w postrzeganiu pewnych pojęć asymilacja latyno
ska ze społeczeństwem amerykańskim jest dostrzegalna. Wprawdzie obecne fale mi
gracyjne wykazują tendencję do wolniejszego opanowywania języka angielskiego 
czy mniejszych starań o uzyskanie obywatelstwa niż inni imigranci nielatynoscy, ale 
w tej grupie odnotowuje się większą liczbę zawieranych małżeństw mieszanych.

http://www.yesi-can.gov/paceea/finalreport.pdf
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Zgiełk toczącej się współcześnie debaty nad przyszłością i postrzeganiem Ame
ryki albo jako „wielogłowego Lewiatana”, albo społeczeństwa jednorodnego potę
gowany jest przez odmienne pojmowanie pojęcia asymilacji. Przeciwnicy procesu 
utożsamiają go z wyzbyciem się własnej kultury i przejęciem innej. Zwolennicy asy
milacji interpretują ją w kategoriach przyswajania innych wzorców bez zatracania 
własnych. Bez względu na przyjęte założenia w definiowaniu asymilacji akcentowa
nie odrębności etnicznych społeczności przez takie akcje jak edukacja dwujęzycz
na czy akcja afirmatywna nie pomagało tym grupom, a w niektórych przypadkach 
nawet im szkodziło. Co więcej, podważało to również ideę równości, uznawaną za 
jedną z podstawowych w amerykańskim społeczeństwie.

Natężenie imigracji latynoskiej w ostatnich dekadach XX w. zyskało na wyrazi
stości, podobnie jak obecność tej grupy w społeczeństwie amerykańskim. Dlatego 
pytania o możliwość asymilacji Latynosów w obrębie społeczeństwa amerykań
skiego stają się coraz częstsze. Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet 
Harvarda, „The Washington Post” oraz The Henry J. Kaiser Foundation dziewięciu 
na dziesięciu badanych Latynosów uważało, że zmiany pozwalające na zmiesza
nie się z amerykańskim społeczeństwem są ważne. Równocześnie dokładnie tyle 
samo respondentów podkreśliło, że równie ważne jest dla nich zachowanie włas
nego dziedzictwa kulturowego630. Wyniki te świadczą o paradoksalnej sytuacji La
tynosów mieszkających w USA, których postawa świadczy o tym, że „chcieliby 
ciastko zjeść i nadal je mieć”. Wielu badaczy zaprzecza obiegowym teoriom, ja
koby populacja hiszpańskojęzyczna opornie poddawała się procesowi asymilacji. 
Kluczem do obalenia tych powszechnych stereotypów jest fakt, że niemal połowa 
społeczności latynoskiej w USA to ludność nowo przybyła, a zatem znajdująca się 
dopiero u początków procesu asymilacji. Patrząc na drugie i następne pokolenia nie 
sposób zaprzeczyć, że proces ten, choć powoli, stopniowo postępuje631. Jego spo
wolnieniu w znacznej mierze sprzyja polityka samych Stanów Zjednoczonych, które 
nie naciskają zbytnio na asymilację swoich imigrantów. Ponadto w wielu przypad
kach imigranci korzystają z wielu przywilejów pozwalających na komfortowe życie 
w USA, co osłabia ich dążenie do asymilacji.

630 I. A r t z e, To Be and not to Be, „Hispanic Magazine” 2000, October; A. Goldstein, 
R. S u r o, A Journey in Stages. Assimilation s Pull is Still Strong, but its Pace Varies, „Washington 
Post” 2000, 16 I.

631 P. O r r e n i u s, Immigrant Assimilation: Is the U.S. Still a Melting Pot?, Federal Reserve 
Bank of Dallas, 2004, January, http://www.dallasfed.org/research/swe/2004/swe0403a.html [23 
IX 2010]; L. C h a v e z, J. M i 11 e r, The Immigration Myth, Center for Equal Opportunity, http:// 
www.ceousa.org/content/view/183/90/ [23 IX 2010].

http://www.dallasfed.org/research/swe/2004/swe0403a.html
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