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1. Úvod 
Tato práce se zabývá problematikou multikulturalismu ve Francii do roku 2005. 
Obsahuje i část o pouličních nepokojích, ty jsou ale jen vrcholkem ledovce, a hlavním 
cílem práce jsou širší souvislosti. 

2. Jak to všechno začalo 
Francie jako bývalá koloniální velmoc si stále zachovává určité vztahy s některými 
zámořskými oblastmi (departmenty a území). 

• DOM – Départements d´outre-mer – Zámořské departementy 

o Guadelup 

o Martinik 

o Guyana 

o Réunion 

o Saint-Pierre-et-Miquelon 

o Mayotte. 

• TOM – Territoires d´outre-mer – Zámořská území 

o Nová Kaledonie 

o Francouzská Polynésie 

o Wallis et Futuna. 

Hlavně z těchto území a departmentů proudili (a proudí) do Francie přistěhovalci. 

2.1. Rozdíl mezi DOM a TOM 

DOM jsou součástí Francie, platí tam měna Euro a je to i součást Evropské unie 
(např. na hranicích Francouzské Guyany je cedule „Vstupujete do EU“). Obyvatelé 
těchto departmentů jsou zastoupeni ve francouzském Národním shromáždění a 
v Senátu. Vazba mezi Francií a TOM není tak těsná. 
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3. Pouliční nepokoje na podzim 2005 
Dvacátého sedmého října 2005 zemřeli dva mladíci ze Severní Afriky (Ziad Benn a 
Banou Traoré) v trafostanici na pařížském předměstí Clichy-sous-Bois. Následně se 
rozpoutala vlna pouličních nepokojů mladých přistěhovalců, která spočívala hlavně 
v zapalování aut a dalším vandalismu. 

Z většiny médií tato kauza vymizela (jaksi do ztracena) krátce poté, co přestaly hořet 
poslední auta v ulicích. Přestože tyto události plnily po několik týdnů stránky tisku, 
byly jen epizodou soužití Francouzů a přistěhovalců. Nepokoje nejsou příčinou a 
jejich konec neznamenal řešení problému. 

4. Jádro problému, příčiny 

4.1. Ekonomická rovina 

Každá země disponuje určitými zdroji – výrobními faktory – jsou to práce (práce ve 
smyslu pracovní síla - lidé, nikoli pracovní místo), půda a kapitál. Optimální situace 
nastává, pokud si tyto tři výrobní faktory odpovídají jak výší tak strukturou.  

Může nastat několik situací: 

• Přebytek půdy (ve smyslu přírodního bohatství: orná půda, nerosty…). Tento 
přebytek a nevyužívání zdrojů neznamená problém, přírodní zdroje 
nezastarávají a jejich nevyužívání může být naopak i výhodné – „šetření na 
horší časy“ 

• Přebytek kapitálu – nevyužitý kapitál zastarává a tato situaci tak znamená 
pro společnost ztrátu (ušlá příležitost) 

• Přebytek pracovní síly (lidí) – neboli nezaměstnanost. Země disponuje lidmi, 
ale nemá stroje, na kterých by mohli pracovat. Tato situace má kromě 
ekonomické neefektivity i další dopady 

o Sociální problémy 

o Výdaje spojené s přerozdělováním 

o Pocit nedostatečné seberealizace u nezaměstnaných 

o Pocit doplácení na nezaměstnané u zaměstnaných 

• Práce, půda i kapitál jsou vyvážené – v tomto případě je ekonomika 
v optimálním stavu a nedobrovolná nezaměstnanost je minimální. 

Francie má problém s přebytkem pracovní síly a navíc s její strukturou 
(vzdělanostní), která neodpovídá požadavkům kapitálu. 
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4.2. Kulturní rovina 

4.2.1. Přistěhovalci 

Většina lidí, běžně označovaných slovem přistěhovalci, patří k druhé nebo třetí 
generaci. Narodili se už ve Francii a jsou to ve skutečnosti potomci přistěhovalců, 
přesto jsou jiní než Francouzi. 

Zatímco první přistěhovalci, kteří přišli do Francie z chudých Afrických států (popř. 
z Francouzské Guyany), byli vděční pracovat i za mizerný plat (z francouzského 
pohledu), jejich potomci už ne. Vděčnost necítí, protože je Francie milostivě nepřijala, 
nýbrž se v ní už narodili a proto nemají důvod nějakou vděčnost cítit – naopak 
nechápou, proč mají žít na tolik jiné úrovni než průměrný Francouz. 

Tito lidé se cítí outsidery a menšinou (menšinou i ve skutečnosti jsou) ve Francii, jsou 
jiní než původní Francouzi. I přes francouzské občanství se nemohou cítit 
francouzskou identitu. Jak by také mohli, když jimi mnoho původních Francouzů 
opovrhuje a navíc jsou „jinde“ i co se týče bohatství a životní úrovně. 

Na druhou stranu, když se tito přistěhovalci podívají do země svých předků, 
shledávají tamní obyvatele zaostalými nekulturními „křováky.“ Těžko se mohou 
ztotožnit s jejich kulturou a považovat se za jedny z nich. 

Ač se sousloví „ztráta identity“ (nebo také „krize identity“) používá možná až moc 
často, zde se zdá být docela na místě. 

I když bude společnost sebevíc tolerantní, budou si vždy přistěhovalci (právem) 
připadat jako „ti druzí“ „druhořadí“ – protože nikdy nebudou mít většinu v parlamentu, 
nebo svého prezidenta. Vždycky se budou cítit menšinou (leda že by se stali většinou 
– což by ale znamenalo zrcadlově obrácenou situaci – zase by si Francouzi připadali 
těm „na druhém místě“). 

4.2.2. Francouzi 

Mnoho Francouzů se považuje za rasisty a velká část Francouzů odmítá 
přistěhovalectví. Mohou je k tomu vést v zásadě dva důvody: 

• Ideály o tom, že by Francie měla patřit Francouzům. Představa o ideálním 
světě, který se skládá z národních států, které se navzájem respektují, ale 
obyvatelé se nemíchají. 

• Špatné zkušenosti s nepůvodním obyvatelstvem – krádeže, vraždy, drogy, 
přiživování se na systému 

Bez ohledu na důvody, není snadné najít Francouze, který by měl z přistěhovalectví 
upřímnou radost. 
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5. Možná řešení 

5.1. Ekonomická rovina 

Princip je velice jednoduchý: stačí zajistit soulad mezi kapitálem (stroje, pracovní 
místa) a prací (lidé, pracovní síla). A to jak výší, tak i strukturou (odpovídající výše 
vzdělání). Půdou se tato analýza zabývat nebude, protože půda je oproti práci a 
kapitálu spíše konstantním faktorem a lze ji těžko ovlivnit (alespoň v krátkodobém 
horizontu) 

5.1.1. Přizpůsobení pracovní síly potřebám kapitálu 

Spočívá v tomto případě ve zvyšování kvalifikace lidí. Toto řešení je náročné jednak, 
co se týče nákladů na vzdělávání a jednak v tom, že vyžaduje ochotu se vzdělávat. 
Tato ochota může často chybět. A to z těchto důvodů: 

• Vzdělávání je pro studenta a jeho rodinu nákladné. A to i v případě, že je 
hrazeno státem – vzdělávat se, znamená minimálně náklady obětované 
příležitosti – podpora v nezaměstnanosti, studující má také méně času na to, 
aby si obstarával prostředky nelegální cestou. 

• Revolta a nechuť se zapojit do systému. 

Většinová společnost musí tedy vydávat další prostředky na dostatečnou motivaci. 
Což toto řešení dále prodražuje. Přesto toto řešení patří k těm lepším 
(z dlouhodobého ekonomického pohledu). 

5.1.2. Přizpůsobení kapitálu možnostem pracovní síly 

Spočívá ve vytvoření pracovních míst vhodných pro nekvalifikovanou pracovní sílu. 
Stavění „hladových zdí“ je z krátkodobého hlediska levnější a dá se snáze regulovat. 
Navíc není potřeba ochota „druhé strany“ resp. dá se snadno vynutit participace na 
tomto řešení – nabídnutí pracovních míst a zároveň výrazné omezení podpory 
v nezaměstnanosti. 

Toto řešení má ale i svá úskalí – sníží se konkurenceschopnost takto vyrobeného 
Francouzské zboží. Lidé pracující ve Francii potřebují přinejmenším jíst a bydlet – 
za což budou platit francouzské ceny. Jejich plat bude sice nízký, ovšem nemůže být 
tak nízký jako plat např. Číňanů nebo Indů pracujících v Číně a Indii. 

Toto řešení tedy vyžaduje další zásahy a regulace státu – omezení dovozu případně 
subvence, které zajistí, že takto vyrobené zboží bude prodejné na trhu. 

Tato cesta má následující vlastnosti: 

• Udržitelnost – (pokud bude z čeho financovat, je dlouhodobě udržitelná) 

• Velká ekonomická neefektivita – dlouhodobá ztrátovost, na kterou doplácí celá 
společnost – z dlouhodobého hlediska by se Francie mohla mít lépe, pokud by 
se nebála razantních řešení v současnosti (které by ale znamenaly krátkodobý 
pokles životní úrovně alespoň některých obyvatel) 
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• Poměrně snadné provedení a politická průchodnost (životní úroveň se 
razantně nesníží a neefektivitu a ztrátovost průměrný volič nezpozoruje – 
nevidí, že se mohl mít lépe, stačí mu, když se nemá hůře než včera). 

Vypadá to, že se Francie vydává hlavně touto cestou. Ostatně svojí charakteristikou 
toto řešení docela dobře zapadá mezi ostatní socialistické principy, které vládnou 
dnešní Francii. 

5.1.3. Snížení množství pracovní síly 

Možné je i dobrovolné přestěhování přistěhovalců (resp. jejich potomků) zpět do 
jejich země (resp. země jejich předků). 

Stejně jako do Francie přišli, mohou i odejít. Přišli ale dobrovolně, pokud mají i 
dobrovolně odejít, znamená to, jim v původní zemi zajistit takové podmínky, aby se 
tam měli lépe než ve Francii. 

Náklady tedy nespočívají jen v uhrazení dopravy, ale i v zajištění bydlení v původní 
zemi, doplnění vzdělání (kvalifikace z pařížského předměstí není moc využitelná 
v africké zemi), přesvědčení případně uplacení přistěhovalců, aby se odstěhovali. 

Tyto vracející se přistěhovalci mohou v zemi svého původu vytvořit novou elitu – 
přestože ve Francii žili „ve špíně na okraji společnosti,“ přesto byli ovlivněni kulturou 
vyspělé země a získali všeobecný rozhled. Mohou se tak stát příslovečnými 
„jednookými králi mezi slepými“ a pomoci tak chudým zemím svých předků. Dá se 
očekávat, že tato pomoc bude lépe přijata, než kdyby jí přijel nabízet bílý Francouz. 

Krátká charakteristika: 

• Bezkonkurenčně nejdražší řešení (krátkodobě) 

• Pozdvihne životní úroveň v zámořských oblastech 

• Řeší nejen ekonomickou rovinu, ale i kulturní 

5.1.4. Zachování současného stavu resp. status quo 

Jedinou výhodou tohoto „řešení“ (které stojí na principu „nic neřešit“) je fakt, že k jeho 
prosazení není potřeba žádný konsenzus. Stačí, když se jednající strany 
neshodnou, pak je nicnedělání velice snadné. 

5.1.5. Záměrné přenechání volného průběhu 

Tato cesta stojí na předpokladu, že „trh všechno vyřeší“ a že neviditelná ruka trhu 
dostane ekonomiku (potažmo společnost) do optimálního bodu. Tento předpoklad je 
sice správný, nicméně vyžaduje existenci svobodného trhu a skutečně liberální 
společnosti. 

 

A to liberální ne ve smyslu tolerantní k všemožným menšinám, nýbrž liberální ve 
smyslu ekonomickém: 
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• Jasně vymezený řád platný pro každého stejně 

• Stát, který nezasahuje do ekonomiky, nýbrž  stát, který „jen“ vytváří vhodné 
prostředí pro fungování dalších subjektů (firmy, rodiny, jednotlivci…) 

Řešení samo o sobě je velice snadno proveditelné levné a jednoduché – stačí všem 
měřit stejným metrem, nerozdávat příliš štědré podpory, trestat všechny zločince 
(žádná pozitivní diskriminace). 

Provedení tohoto řešení sama o sobě by ale bylo tragické – situaci by nevyřešilo a 
naopak by mohlo vyvolat dokonce i občanskou válku. Samo o sobě (bez provedení 
dalších změn ve společnosti) je toto řešení velmi podobné předchozímu. 

Toto liberální řešení připadá v úvahu pouze při současném provedení změn v celém 
systému. Tyto změny by rozhodně nebyly kosmetické – znamenaly by: 

• Zrušit veškeré státní regulace a zásahy do ekonomiky 

• Oprostit se od všech paternalistických a socialistických praktik 

• V podstatě od základu přebudovat celou francouzskou společnost 

Řešení je to ekonomicky efektivní, výhodné. Na druhé straně znamená i velké výdaje 
na přeměnu společnosti a krátkodobou nestabilitu. 
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5.2. Kulturní rovina 

Pokud se lidé mají „dnes lépe než včera“ jsou obvykle ochotni přehlížet kulturní 
odlišnosti. Pokud ale jejich životní úroveň klesá nebo stagnuje, obvykle hledají 
někoho, kdo za to může. 

• V případě Francouzů tím „někdo“ budou přistěhovalci, protože jim „berou 
práci,  kradou a přiživují se na systému.“ 

• V případě přistěhovalců tím „někdo“ budou právě Francouzi, protože je 
„diskriminují, vykořisťují a nechtějí jim dopřát stejné výhody jako sobě“ 

Není důležité jestli je to pravda („berou nám práci,“ „diskriminují nás“) resp. jak moc 
je to pravda. Důležité je, že takto průměrní lidé uvažují – a to způsobuje neklid a 
napětí mezi původními obyvateli a přistěhovalci. A je jen otázkou času, kdy se 
naskytne důvod (lépe řečeno záminka) k podobným nepokojům jako byly ty na 
podzim 2005 (nebo naopak útokům ze strany Francouzů). 

Podobně jako v ekonomické rovině, i zde se nabízí více řešení. 

5.2.1. „Mít se dnes lépe než včera“ 

Což je princip, na kterém funguje (nebo alespoň fungoval) multikulturalismus v USA. 
Lidé jsou ochotni se semknout a identifikovat se se svojí zemí, protože prosperuje. Je 
snadné být hrdý na to, že jsem občanem vyspělé země s rostoucí životní úrovní. 

Toto řešení má jednu (bohužel výraznou) chybu – nelze ekonomice nařídit, aby 
prosperovala. Tím pádem toto není řešení, ale spíš vysněný stav. Ke kterému se 
můžeme snažit dostat, ale nemusí se nám to povést. 

5.2.2. Promíchání obyvatelstva 

Spočívá v rozpuštění menšin ve většinové společnosti. Je to stav, kdy už není možné 
poznat, kdo je původním obyvatelem a kdo přistěhovalcem. Stav, ve kterém 
neexistuje žádné „my“ a „oni“ protože všichni jsou stejní. 

Úskalí jsou hned dvě: 

• Lidem nelze nařídit, s kým mají zakládat rodinu a mít děti. Stát tedy nemůže 
zajistit, aby přistěhovalci a původní obyvatelé zakládali společné rodiny. 

• Promíchání obyvatelstva tak, aby nešlo poznat, kdo je původní Francouz, je 
velmi dlouhodobý proces. V krátkodobém horizontu tato cesta žádná pozitiva 
nepřináší. 

5.2.3. Multikulturní propaganda 

Přesvědčení obyvatel, že za jejich špatnou situaci nemohou „ti druzí“ – výchova 
obyvatelstva k toleranci a nenásilnosti. 
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Toto řešení má chyb ještě více: 

• Je nepřijatelné, diktovat lidem shora, co si mají myslet 

• Je to velmi dlouhodobý proces 

• Toto přesvědčování budou dennodenně podkopávat rasističtí Francouzi a 
fetující přistěhovalci, kteří kradou, nebo alespoň zneužívají sociálního 
systému. 

Což z tohoto řešení dělá boj s větrnými mlýny: 

• Přistěhovalci těžko uvěří, že je Francouzi mají rádi, pokud se budou setkávat 
s diskriminací 

• Francouzi těžko začnou mít rádi přistěhovalce, když se budou setkávat se 
zloději a flákači 

Touto cestou se lze vydat, nicméně cíl nebude pravděpodobně nikdy dosažen a 
problémů vznikne víc, než bude vyřešeno. Podobně jako u jiných utopických 
myšlenek. 

5.2.4. Návrat přistěhovalců 

Dobrovolné přesunutí přistěhovalců do jejich původní vlasti – je to řešení kulturní i 
ekonomické roviny (viz výše). Rozhodně ale není bezproblémové, znamená totiž: 

• Přiznání vlastní chyby, omylu (přijetí přistěhovalců) 

• Největší nákladnost (krátkodobá – viz výše) 

• Zpochybnění ideologie multikulturalismu – což rozpoutá přinejmenším diskusi 
ve velké části světa 

Na druhou stranu je to dlouhodobě funkční a efektivní řešení. 
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6. Závěr 
Ideální řešení by mělo být především reálné, realizovatelné z těchto hledisek: 

• Máme na něj dostatek financí, nebo si na něj alespoň můžeme půjčit 

• Bude přijatelné jak pro původní Francouze tak pro přistěhovalce (situace 
všech by se měla zlepšit, nebo by se alespoň neměla zhoršit). 

Za předpokladu, že má být navíc politicky průchozí (ve stávajícím politickém 
systému), je hledání řešení nanejvýš nezáviděníhodným úkolem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zdroje a odkazy 

• Hospodářské noviny 

• Týdenník Ekonom 

• www.wikipedia.org (DOM, TOM) 

• Státy a území světa, Vladimír Liščák a Pavel Fojtík – nakladatelství Libri 

• www.anopress.cz – databáze plných textů z českého tisku 

http://www.wikipedia.org
http://www.anopress.cz
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