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1. BEVEZETÉS
„Hajlandó lenne kivenni 4 hónap fizetett szabadságot, hogy migráns gyermekekről gondoskodjon zsúfolt határmenti komplexumokban?”1 Az idézet egy áprilisi körlevélből származik, amelyet
a NASA és más szövetségi ügynökségek dolgozói kaptak az USA
déli határán pár hónap alatt kialakult, 15 éve nem tapasztalt migrációs válsággal összefüggésben. 100 napja, amikor a demokrata
Joe Bident beiktatták az Amerikai Egyesült Államok 46. elnökének, a mexikói határon még nyugalom honolt. 2021 januárjában
a határőrség még csak 78 000 migránst tartóztatott fel, februárban
már 101 000-t, márciusban pedig 172 000-t, utóbbi 15 éves rekordnak számított. Az irreguláris migránsok jelentős része Guatemalából, Hondurasból és El Salvadorból érkező család és kísérő
nélküli gyermek.
A Migrációkutató Intézet legújabb elemzése Joe Biden elnökségének első 100 napját veszi górcső alá a migrációpolitikai intézkedéseket vizsgálva, és arra keresi a választ, hogy milyen tényezők
vezettek 2021 tavaszán egy 15 éve nem látott migrációs válság
kialakulásához az Egyesült Államok déli határán. Miért KözépAmerikából érkezik az irreguláris migránsok döntő része? Hogyan tervezi kezelni a válságot a demokrata elnök?

Joe Biden választóinak liberális migrációs intézkedéseket
ígért, így beiktatása után
azonnal enyhített több határőrizeti intézkedést, pártja pedig a már az USA-ban élő irreguláris migránsoknak legális
státuszt biztosító törvénytervezeteket terjesztett a Kongresszus elé. Ezek az intézkedések azt az egyértelmű üzenetet hordozzák, hogy aki eléri az Egyesült Államokat, az
tulajdonképpen ott is tud
majd maradni. Ennek, valamint a Közép-Amerikában
fennálló push-factorok következtében Biden elnökségének első 100 napjában rég
nem tapasztalt migrációs válság bontakozott ki az USA
déli határán. A Guatemalából,
Hondurasból, és El Salvadorból érkező családok és kísérő
nélküli gyermekek fogadására
ugyanakkor nem volt felkészülve az USA intézményrendszere. A déli határon kialakult migrációs válságra jelenleg nem látszik gyors megoldás.

1 „Will

you consider taking a four-month paid leave from your job to help care for migrant children in
government-run shelters packed with new arrivals at the border?” – SHEAR–KANNO-YOUNGS–SULLIVAN
2021.
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2. A BEVÁNDORLÁS KEZDETEI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA
Az Egyesült Államok történetében három jelentős bevándorlási hullám különböztethető meg.
Az első, úgynevezett észak-európai hullám (1840–1889) idején a bevándorlók 30%-a Németországból, 22%-a Írországból, 18%-a pedig az Egyesült Királyság többi részéről jött az USAba, a betelepülők mindössze 7%-a érkezett Kelet- és Dél-Európából, és kevesebb mint 1%-a
Latin-Amerikából. A második, dél/kelet-európai hullám (1890–1919) idején a korábbi kibocsátó országok háttérbe szorultak, Németország, az Egyesült Királyság, valamint Írország ekkor már együttesen a bevándorlók mindössze 17%-át adta. Ezzel párhuzamosan az új érkezők
21%-a Olaszországból, 20%-a az Osztrák-Magyar Monarchia területéről, 17%-a pedig a cári
Oroszországból érkezett. Az első két bevándorlási hullámban összesen több mint 32 millió
ember érkezett az USA-ba, ezzel párhuzamosan 1920-ban a külföldön született lakosság aránya
elérte a 13%-ot.2
A bevándorlási minták elmozdulását az USA döntéshozói negatívumként értékelték, ezért az
1920-as években a Kongresszus olyan törvényeket fogadott el, amelyek az észak-európai hullám (1840–1889) idején jellemző trendeket voltak hivatott helyreállítani. Az 1921. évi Emergency
Quota Act volt az első jogszabály, amely maximálta a bevándorlók éves számát (350 000 fő),
valamint kvótákat állított fel a különböző országokból érkezők számára. Az 1924. évi National
Origins Quota Act 165 000 főre szállította le az USA-ban évente letelepedők maximális számát,
valamint az országokra kiszabott kvótákat az Egyesült Államokban élő bevándorló népesség
1890. évi összetételéhez igazította. Az intézkedés súlyos hátrányba hozta a Dél- és Kelet-Európából érkezőket, akik csak 1890 után kezdtek nagyobb számban bevándorolni az Egyesült
Államokba. A kvóták csak európai országokra vonatkoztak, ugyanis a nyugati féltekéről, és
különösen az Ázsiából érkező reguláris migrációt az 1870-es és 1880-as években több lépcsőben korlátozták, illetve betiltották. A két említett jogszabály következményeként a bevándorlás
az 1920-as években jelentősen visszaesett, az 1960-as évek elejére a külföldön született lakosság
aránya 5% alá csökkent.3
A két világháború közötti évek szigorú korlátozásait az 1940-es években kezdték lazítani. A
második világháború miatti munkaerőhiány enyhítésének céljából 1942-ben engedélyezték,
hogy mexikóiak mezőgazdasági idénymunkát vállaljanak az Egyesült Államokban. A Kínából
való bevándorlási tilalmat, amely 1882 óta volt érvényben, 1943-ban törölték el, végül az 1952.
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évi Immigration and Nationality Act ázsiai nemzetek számára is lehetővé tette a kvótaalapú bevándorlást.4
Az Egyesült Államok bevándorlási keretrendszerének teljes átalakítására kétpárti támogatással
került sor 1965-ben. A mai napig hatályban lévő Immigration and Naturalization Act a különböző
nemzetekre kiszabott kvóták helyett munkavállalói, illetve családi vízumkategóriákat vezetett
be. A jogszabály a családegyesítésre helyezte a hangsúlyt, az elfogadását követő években a vízumok háromnegyede ebben a kategóriában került kiosztásra. Jóllehet a mexikóiaknak mezőgazdasági idénymunkát biztosító programot még 1964-ben eltörölték, az új bevándorlási törvény tovább korlátozta a nyugati féltekéről, és különösen Mexikóból érkező reguláris migrációt.
Ennek a két intézkedésnek szokták tulajdonítani, hogy 1965 után jelentősen felfutott az illegális
bevándorlás az USA déli szomszédjából.5
Az 1965-ben elfogadott törvénytől számítjuk a bevándorlás harmadik, modern hullámát. A
törvény elfogadását követő ötven évben a bevándorlóknak már csak 12%-a érkezett Európából, 25%-a Dél- és Kelet-Ázsiából, valamint 51%-a Latin-Amerikából.6 Az 1970-es években
több lépcsőben könnyítették a Latin-Amerikából érkező bevándorlást, például külön kvótát
hoztak létre a kubai kommunista diktatúra elől menekülők számára. 7 A Kongresszus először
1986-ban foglalkozott az országban tartózkodó nagyszámú illegális bevándorló kérdésével, az
ebben az évben elfogadott Immigration Reform and Control Act körülbelül 2,7 millió – főleg mexikói és latin-amerikai – illegális migránsnak biztosított törvényes státuszt. 8
3. HATÁRVÉDELEM ÉS „KÖVETKEZMÉNYEK”
Az 1980-as évek második felétől a migrációval összefüggésben született jogszabályok hangsúlya a határvédelemre és a terrorizmus elleni harcra helyeződött át. 1986-ban 50%-kal növelték
a határőrség létszámát, 1990-től súlyos bűncselekmény elkövetése miatt kiutasított bevándorló
kitoloncolását nem állíthatta le bíró, 1996-ban ismét jelentősen bővítették a határőrség személyi
állományát.9 Az irreguláris migráció és drogcsempészet elleni harc égisze alatt az USA és Mexikó között az első határkerítés építését Bill Clinton engedélyezte 1994-ben San Diego térségében.10 A 2001-es terrortámadások következményeként fogadták el a USA Patriot Act-et, amely
széles jogosítványokat adott a szövetségi kormányzatnak, hogy terrorveszélyre hivatkozva
PEW 2015. 19–20.
PEW 2015, 21.
6 PEW 2015, 11.
7 IMMIGRATION HISTORY 2019.
8 PEW 2015, 21–22.
9 MPI 2013.
10 TÓTH 2020. 3.
4
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megtagadja idegenek beutazását az Egyesült Államokba, valamint lehetővé tette az USA-ban
tanuló külföldiek nemzetbiztonsági megfigyelését. A 2002. évi Homeland Security Act létrehozta
a Belbiztonsági Minisztériumot (Department of Homeland Security – DHS), amely alá jelenleg a
határvédelem, a bevándorlás, valamint az állampolgári ügyek tartoznak. Végezetül a 2006-os
Secure Fence Act 700 mérföldnyi szenzorokkal és kamerákkal megerősített határkerítés építését
tette lehetővé az Egyesült Államok és Mexikó között.11
A 2001. szeptember 11-i terrortámadások után pártokon átívelői támogatást élvező intézkedések következményeként a határőrizet hatékonysága jelentősen megnőtt, míg 2006-ban a határőrség az illegális átkelőknek csak a 63%-át detektálta, 2017-ben már 89%-át, ugyanebben az
időszakban az irreguláris migránsok elfogási rátája 38%-ról 65%-ra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a határőrség 2005 után elkezdte alkalmazni a „következmények” (consequences) taktikát,
amelynek keretében az elfogott illegális migránsokat bírósági meghallgatás nélkül gyorsított eljárás keretében kitoloncolták, a többszörös határsértőkre pedig börtönbüntetést is kiszabhattak. A „következmények” szigorú alkalmazásának köszönhetően jelentősen csökkent a visszaesési ráta, míg 2007-ben az elfogott migránsok 29%-a volt ismételt határsértő, addig 2014-ben
már csak 14%-uk.12
Az Egyesült Államok déli határán 2005 után jelentősen csökkent a migrációs nyomás: míg ebben az évben 1,2 millió főt tartóztatott fel a határőség, addig 2011-ben már csak 340 ezret.13
Az illegális bevándorlás visszaesése azonban nemcsak a hatékony határvédelemnek volt köszönhető. Az Egyesült Államokat célzó migráció korábban legjelentősebb forrása, Mexikó, az
elmúlt másfél évtizedben fokozatosan tranzit- és befogadóországgá is vált. Az USA déli szomszédjának folyamatosan csökkenő termékenységi rátája, valamint növekvő életszínvonala egyre
kevesebb mexikóit sarkall arra, hogy illegálisan próbáljon bevándorolni az Egyesült Államokba,
sőt, a visszatérők száma növekedésnek indult az elmúlt években. 14 Míg 2008-ban az USA déli
határán elfogott irreguláris migránsoknak még 90%-a volt mexikói állampolgár, 2014-ben már
csak 50%-a, 2019-re pedig ez az érték 18%-ra csökkent.15
4. MIGRÁCIÓ KÖZÉP-AMERIKÁBÓL
A mexikói illegális bevándorlók visszaszorulásával párhuzamosan 2012-től növekedni kezdett
az USA déli határán elfogott guatemalai, hondurasi, és salvadori állampolgárok száma – a három országot együttesen Közép-Amerika Északi-háromszögének (Northern Triangle of Central
MPI 2013.
MPI 2019, 7–8.
13 DUFFIN 2021.
14 MPI 2021, 6–9.
15 MPI 2019, 10.
11
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America) is nevezik. 2019-ben az USA déli határán elfogott migránsoknak már 74%-a az Északiháromszög országainak állampolgára volt. A Mexikóból a korábbi évtizedekben jövő egyedülálló felnőtt férfiakkal ellentétben ezekből az államokból nagy számban érkeznek családok és
kísérő nélküli gyermekek is. 2019-ben az USA déli határán feltartóztatott illegális határátlépők
60%-a kísérő nélküli kiskorú vagy család volt.16 Az irreguláris migráció szerkezetének átalakulása után kisebb fáziskéséssel annak volumene is meredeken nőni kezdett. Míg 2017-ben a határőrség 310 000 illegális határátlépőt tartóztatott fel, addig 2018-ban már 404 000-t, 2019-ben
860 000-t, utóbbi 2007 óta a legmagasabb értéknek számított. A koronavírus-járványhoz köthető utazási korlátozások miatt ez a szám 2020-ban ideiglenesen 405 000-re esett vissza.17
Milyen tényezők kölcsönhatása miatt érkezik egyre több illegális bevándorló Guatemalából,
Hondurasból és El Salvadorból az Egyesült Államok déli határához? A régiót vizsgálva öt jelentős push-factor azonosítható:
1. Népességnövekedés
Az egyik legfontosabb push-factor a túl gyorsan növekvő népesség, amely meghaladja az
Északi-háromszög országainak eltartóképességét. Guatemala népessége 2000 és 2018
között 12,6 millió főről 17,2 millióra növekedett – 37%-os növekmény –, 2018-as adat
szerint a népesség 40%-a 15 év alatti.18
2. Szegénység
A gazdasági növekedés tempóját meghaladó népességnövekedés egyenes következménye a régió országait sújtó szegénység. 2017-es adatok szerint Hondurasban az egy főre
jutó éves átlagjövedelem nem éri el a 4700 dollárt, ez kevesebb mint a mexikói átlagjövedelem egyharmada (18 000 USD), és alacsonyabb az USA-ban mért érték (60 000
USD) egytizedénél.19
3. Éghajlatváltozás
A globális felmelegedés következményeként az Északi-háromszög országainak területére egyre kevesebb csapadék hullik. A 2014–2015-ben tapasztalt extrém szárazság teljes
ültetvényeket tett tönkre, bizonyos területeken a gazdák semmit nem tudtak betakarí-

MPI 2019, 10–12.
DUFFIN 2021.
18 Ugyanebben az időszakban Honduras népessége 6,3 millió főről 9 millióra (43%-os növekmény), El Salvadoré
pedig 6,1 millióról 6,5 millióra (7%-os növekmény) nőtt. Az utóbbi évek trendjei alapján egyedül El Salvadorban
tűnik lassulni a népességnövekedés. 2018-as adatok szerint ebben az országban a népességnek „csak” 28%-a 15
év alatti. – MPI 2019, 13–14.
19 Guatemalában és El Salvadorban az egy főre jutó éves átlagjövedelem 8000 USD körül alakult 2017-ben,
azonban ez sem éri el a mexikói érték felét. – MPI 2019, 15.
16
17
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tani. Az elmaradt aratások miatt az élelmiszerárak meredeken emelkednek, tovább növelve a lakosságot sújtó szegénységet. 2019-es adat szerint Guatemalában az 5 évnél
fiatalabb gyerekek közel fele alultáplált.20
4. Kávé világpiaci ára
A mezőgazdaság válságát súlyosbítja a régió legfontosabb exporttermékének, a kávénak
az árzuhanása. 2011 nyarán még 2,7 USA dollárt lehetett elkérni egy font kávéért a világpiacon, 2019 tavaszán már csak 93 centet.21
5. Közbiztonság hiánya, korrupció
Az Északi-háromszög országaiban súlyos probléma a közbiztonság hiánya, valamint az
elsősorban a bűnszervezetekhez köthető erőszak. A helyzetet csak súlyosbítja a kormányzat és közigazgatás minden szintjét átható korrupció, amely jelentősen nehezíti a
bűnbandák elleni eredményes fellépést, illetve a külföldi segélyek hatékony felhasználását.22
Az Északi-háromszög országai részéről az Egyesült Államok déli határára nehezedő irreguláris
migrációt erősítő tényezők között található ugyanakkor egy nagyon fontos pull-factor is, ez pedig
az USA jogszabályi környezete. Utóbbi ugyanis lehetővé teszi az illegálisan az országba érkezett
kiskorúak – és kiskorúakkal érkező családok – tartós maradását az USA-ban. A 2000-es évek
derekán a Mexikóból érkező egyedülálló felnőttek ellen eredményesen bevetett határvédelmi
stratégiák – gyorsított kitoloncolás, „következmények” – az USA hatályos törvényei, valamint
szövetségi bírósági döntések miatt nem alkalmazhatók kiskorúakkal és családokkal szemben. 23
A 2017 után kezdődő migrációs válság kezdetén érvényben lévő szabályozások értelmében a
nem kanadai vagy mexikói állampolgárságú kiskorú illegális bevándorlók és családjuk nem toloncolható ki. A határőség a kísérő nélkül érkező kiskorúakat 72 óráig tarthatja fogva, ezután
őket az Egészségügyi és Szociális Minisztérium (Department of Health and Human Services –
DHHS) által üzemeletetett, gyermekeknek fenntartott gyűjtőközpontokban kell elhelyezni,
amíg a szövetségi szervek megpróbálnak nekik már az USA-ban tartózkodó szponzorokat keresni. Ez jellemzően könnyen megy, ugyanis az Északi-háromszög országai jelentős diaszpórával rendelkeznek az Egyesült Államokban. Például 2017-ben körülbelül 1,4 millió salvadori
állampolgár élt az USA-ban, amely kiugróan magas szám egy 6,5 millió lakosú ország esetében. 24 A megfelelő szponzor megtalálása után a kiskorút szabadon engedik az USA-ban a

MPI 2019, 16.
MACROTRENDS 2021.
22 MPI 2019, 17–18.
23 A jogszabályi környezet részletes leírására lásd pl.: MPI 2019, 20–21.
24 MPI 2019, 19.
20
21
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szponzor felügyelete alatt, amíg a bíróságok döntenek a menekültstátuszáról. Családokat a határőrség 20 napig tarthat fogva, őket ezután engedik szabadon az Egyesült Államokban addig,
amíg a törvényszékek az ügyükről döntenek.25
A problémák pedig itt kezdődnek: a bevándorlási- és menekültügyekkel foglalkozó törvényszékek felhalmozott ügyhátraléka folyamatosan duzzad, sokszor több évbe telik annak elbírálása,
hogy egy kiskorú megkaphatja-e a menekültstátuszt. Például 2017 szeptemberében a 2014-ben
a határon elfogott kiskorú migránsok 44%-a még várta a bírósági döntést, 26%-a került kiutasításra, azonban ténylegesen mindössze 3%-át toloncolták ki. A családok esetében a számok
még aggasztóbbak: 2017 végén a 2014-ben beadott kérvények 42%-ánál még nem született
döntés, a migránsok 3%-a kapott menekültstátuszt, 33%-ot bár kitoloncolásra ítéltek, azonban
a hatóságoknak nem sikerült fellelni őket. Az, hogy kísérő nélküli gyermekek, valamint a családok hosszú éveket élhetnek az Egyesült Államokban szabadon, és tulajdonképpen akkor is
könnyedén elkerülhetik a kitoloncolást, ha menedékkérelmüket elutasítják, nagyon jelentős pullfactor, amelynek a szerepét nem lehet alábecsülni.26
5. TRUMP KÍSÉRLETE A JOGI KÖRNYEZET MEGVÁLTOZTATÁSÁRA
A 2018-tól növekvő migrációs nyomás kezelése érdekében Donald Trump kormányzata megkísérelte elérni, hogy a kísérő nélküli gyermekeket, illetve a családokat gyorsított eljárás keretében ki lehessen toloncolni, vagy legalább hosszabb ideig fogva lehessen őket tartani. A kormányzat törvényhozási mozgástere migrációs kérdésekben azonban szinte teljesen megszűnt,
minután a szigorításokat hevesen ellenző demokraták a 2018-as választásokat követően többségbe kerültek a Képviselőházban. Az elnöki rendeleteket és egyéb végrehajtási jellegű intézkedéseket – amelyek érdemi hatással lehettek volna a déli határon kialakult helyzetre – pedig a
különféle bíróságok előbb-utóbb megsemmisítették, vagy a kormányzat maga vonta őket viszsza.27
Külpolitikai eszközökkel ugyanakkor Trump fel tudott mutatni eredményeket. Az USA egyre
erősödő nyomásgyakorlásának hatására Andrés Manuel López mexikói elnök 2019 nyarán migrációs együttműködési szerződést kötött az Egyesült Államokkal. Az egyezmény deklarált célja,
hogy még azelőtt megfékezze az irreguláris migrációt, hogy annak hullámai elérnék az USA déli
határát. A megállapodás következményeként Mexikóban a korábbi „nyitott kapuk” politikáját
MPI 2019, 20–21.
MPI 2019, 21–23. – Ráadásul azok, akik kiskorúként érkeztek illegálisan az Egyesült Államokba, a DACA
program keretében igényelhetnek 2 évig érvényes megújítható tartózkodási engedélyt is.
27 Elemzésemnek nem célja Donald Trump elnök migrációhoz kapcsolódó és határvédelmi intézkedéseinek teljes körű ismertetése. A Migrációkutató Intézet 2020-ban ezeket részletesen vizsgálta. Ld.: TÓTH 2020. A témakörben lásd még: MPI 2019, 23., MPI 2020.
25
26
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az irreguláris migráció elleni kemény fellépés váltotta fel. Az USA déli szomszédja frissen létrehozott nemzeti gárdáját a guatemalai határ szigorú őrzésére rendelte, emellett fokozott erőfeszítések kezdődtek, hogy az ország belső részein is elfogják az Egyesült Államok felé tartó
migránsokat.28
Az intézkedések következményeként meredeken megnőtt a Mexikóban feltartóztatott irreguláris migránsok száma, 2019 júniusában 31 000 főt tartóztattak fel a hatóságok, háromszor anynyit, mint 2018 hasonló időszakában.29 Mivel a mexikói szervek keményebb fellépése miatt az
USA határát egyre nehezebb volt elérni, az Északi-háromszögből érkezők közül egyre többen
adták be a menedékkérelmüket Mexikóban. Míg 2018-ban kevesebb mint 30 000 menedékkérelem érkezett az ország hatóságaihoz, addig ez a szám 2019-ben 70 000 fölé emelkedett.30
Végezetül az együttműködési megállapodás részét képezte a Migration Protection Protocol (MPP),
köznapi nevén a „Maradj Mexikóban” (Stay in Mexico) irányelv. Az intézkedés lényege, hogy
akik az USA-ban szeretnék beadni menedékkérelmüket, azoknak a sokszor évekig húzódó bírósági döntés kimenetelét Mexikóban kell kivárniuk.31
Ironikus módon végül a koronavírus világjárvány adta Trump elnök kezébe az irreguláris migráció ellen bevethető leghatékonyabb fegyvert 2020 tavaszán. Miután a kormányzat közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a déli határon, a szövetségi járványügyi hatóság (Centers for
Disease Control and Prevention – CDC) különleges jogosítványait felhasználva a hatóságok bárkitől
megtagadhatták a belépést az ország területére, az illegális határátlépőket pedig azonnal kitoloncolhatták – menedékkérőket, családokat és kísérő nélküli gyermekeket egyaránt. 32 Így a
2019-ben az USA déli határán kibontakozó migrációs válságot 2020 tavaszán ideiglenesen befagyasztotta a koronavírus járvány.
6. BEVÁNDORLÁS ÚJRATÖLTVE: JOE BIDEN A FEHÉR HÁZBAN
A demokrata Joe Bident 2021. január 20-án iktatták be az Amerikai Egyesült Államok 46. elnökének, a 78 éves politikus kampányígéreteihez híven a Fehér Házba érkezve azonnal hozzálátott Donald Trump örökségének lebontásához. Biden választóinak liberális migrációs intézkedéseket ígért, amely nem csak a határvédelemre koncentrál, hanem egyrészről szélesre tárja
a kaput a legális bevándorlás előtt, másrészről humanitárius elvekre hivatkozva az irreguláris

MPI 2021, 10–11.
WOLA 2019.
30 MPI 2021, 8.
31 MPI 2019, 24–25.
32 MPI 2020.
28
29
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migránsoknak is maradást biztosít az Egyesült Államokban. 33 Elnökségének első napján a demokrata elnök összesen 17 elnöki rendeletet adott ki, ezeknek egy jelentős része migrációs
kérdésekben született:
-

-

Azonnali hatállyal leállította elődjének szimbolikus projektjét, a hírhedt határfal építését
a mexikói határon.
Kiterjesztette a még Obama elnök által bevezetett DACA programot, amelynek keretében az USA területére illegálisan érkezett kiskorú migránsok 2 évente megújítható ideiglenes tartózkodási engedélyt kaphattak (a programot Trump sikertelenül próbálta eltörölni elnöksége alatt).
Eltörölte a Trump által több muszlim többségű országra kivetett beutazási tilalmat.34
Eltörölte a „Maradj Mexikóban” irányelvet, amelynek keretében a déli határon elfogott
menedékkérőknek a bírósági döntés kimenetelét Mexikóban kellett kivárniuk.35

Fentebb említettem, hogy a 2020 tavaszán kihirdetett közegészségügyi vészhelyzetre hivatkozva a hatóságok bárkitől megtagadhatták a belépést az ország területére. Bár Biden nem törölte el a vészhelyzetet, azonban a határőrséget arra utasította, hogy a kísérő nélküli kiskorú
migránsokkal szemben ne alkalmazzák azt, őket engedjék be az országba.36
Az amerikai sajtó nagyrészt csak az elnöki rendeletekkel foglalkozott, az egyéb, végrehajtási
jellegű intézkedésekkel ugyanakkor kevésbé, így az alábbi rendelkezés sem nagyon került reflektorfénybe. Biden utasítására a Belbiztonsági Minisztérium már az új elnök beiktatásának
napján megváltoztatta az országban élő – tehát nem a határon elfogott – illegális bevándorlók
felkutatására vonatkozó irányelvet. Eszerint az érintett személyek elfogását az USA területén
illetékes bevándorlási hatóság (Immigration and Customs Enforcement – ICE) csak akkor tekintheti
prioritásnak, ha bűncselekményt követnek el, vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Ez
éles szakítás a Trump-korszakkal, amikor minden illegális bevándorló célpontnak számított. Az
új irányelv következményeként 2021 februárjától 60%-kal csökkent az ICE által letartóztatott
illegális bevándorlók száma.37 Az intézkedés következményeként az országban papírok nélkül
élő, körülbelül 11 millió lakos de facto letelepedési engedélyt kapott, hiszen a hatóságok nem
fognak eljárni ellenük egészen addig, amíg nem követnek el bűncselekményt. A lépés alapján
egyértelmű, hogy Biden kormányzata úgy tekint ezekre az emberekre, mint olyanokra, akik
előbb-utóbb legális státuszt és perspektivikusan állampolgárságot fognak kapni az USA-ban.

JANIK–PÁRDUCZ 2020.
KAVI 2021.
35 SHEAR 2021b.
36 SHEAR–KANNO-YOUNGS 2021.
37 CHISHTI–BOLTER 2021.
33
34
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Az Egyesült Államokban tartózkodó körülbelül 11 millió illegális bevándorló státuszának rendezéséhez Biden még a beiktatásának napján bemutatta a kormányzat törvénytervezetét, amelyet a Demokrata Párt 2021. február 18-án nyújtott be a Kongresszus mindkét házában. A
jogszabály teljesen megreformálná és jelentős mértékben liberalizálná a teljes amerikai bevándorlási rendszert.38 A törvénytervezet legfontosabb pontja 8 év után állampolgárságot biztosítana az országban tartózkodó körülbelül 11 millió illegális bevándorlónak. Ezen túl teljesen
eltörölné a családegyesítési célú bevándorlás jelenlegi korlátozásait. A korábbi évtizedek trendjével szakítva az előterjesztésben nem kap hangsúlyos szerepet a határoknak a védelme. Az
irreguláris migrációt ehelyett a forrásnál kezelné: a tervezet az elkövetkező 4 évben 4 milliárd
dollárt fektetne be az Északi-háromszög országaiba, hogy elejét vegye a szegénységnek és a
bűnbandákhoz kötődő erőszaknak.39
A törvénytervezet azonnal megosztónak bizonyult, vezető republikánus politikusok szerint a
javaslat egyértelműen ösztönzi az illegális bevándorlást, előnybe hozza a törvénysértőket, valamint indokolatlanul leterheli az USA munkaerőpiacát egy olyan időszakban, amikor a koronavírus járvány miatt amerikaiak milliói vesztették el az állásukat.40 Március elején a Republikánus
Párt feljegyzésben fel is vázolt egy startégiát, amellyel a Biden kormányzat általuk radikálisnak
és immorálisnak tartott bevándorláspolitikája ellen terveznek harcolni. A dokumentum szerint
Biden végső célja, hogy a Trumphoz kötődő összes határvédelmi intézkedést eltörölje.41
A teljes bevándorlási rendszer reformjáról benyújtott törvénytervezet a Demokrata Pártot is
megosztotta, a centrista képviselők túlzónak találják azt. A Szenátusban a demokraták nem
rendelkeznek elég képviselővel, hogy megtörjenek egy esetleges republikánus obstrukciót
(filibuster), az alelnök szavazatával csak technikai többségük van, így jelenleg szinte elenyésző az
esélye annak, hogy a jogszabálytervezetet a Kongresszus mindkét háza elfogadja.42 Nem lenne
meglepő, ha az előterjesztés az elmúlt két évtized sok más bevándorlási témájú, politikailag
megosztó törvénytervezetéhez hasonlóan még a bizottsági szakaszban elhalna.
Valószínűleg utóbbi eshetőségre készülve a demokrata törvényhozók március elején hozzáláttak a bevándorlási programcsomag szétdarabolásához, és a különféle intézkedéseket egyesével
kezdték benyújtani a Kongresszusnak. Március 18-án a képviselőház két ilyen jellegű beadványt
is elfogadott. Az „Amerikai álom és ígéret” törvényjavaslatot (American Dream and Promise Act)
a teljes demokrata frakció mellett kilenc republikánus képviselő is támogatta. A javaslat szerint
A tervezetet a Migrációkutató Intézet egy korábbi elemzésében részletesen vizsgálta. Ld. – JANIK 2021.
SHEAR 2021a.
40 Uo.
41 SHAW 2021a.
42 BOKAT-LINDELL 2021.
38
39
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több mint 2,3 millió „dreamer” – olyan illegális bevándorló, aki kiskorúként lépte át az USA
határát – igényelhetne 10 éves időtartamra feltételes tartózkodási engedélyt. A második törvényjavaslat több százezer engedély nélkül az USA-ban tartózkodó mezőgazdasági munkás
helyzetét kívánja rendezni; ezt a demokraták mellett harminc republikánus képviselő is támogatta. A javaslatokat még az amerikai törvényhozás felsőházának, a Szenátusnak is el kell fogadnia. A két képviselőházi szavazás azt mutatja, hogy a bevándorlási programcsomag szétdarabolása sikeres taktikának bizonyulhat, ugyanis egy-egy konkrét intézkedéshez meg lehet
nyerni republikánus szavazatokat is.43
Biden korai bevándorlási intézkedései között említendő végezetül, hogy február és március
folyamán két intézkedés keretében újra engedélyezte a munkavállalói vízumok kiadását. A
Trump kormányzat még 2020 tavaszán állította le a munkavállalói engedélyek, valamint a zöld
kártyák kiadását, arra hivatkozva, hogy a koronavírus járvány miatt milliók vesztették el a munkájukat, akiket védeni kell a munkaerőimporttal szemben.44
7. VÁLSÁG A HATÁRON
Az Egyesült Államok déli határán 2019-ben kibontakozott migrációs krízis csak a koronavírus
miatti rendkívüli intézkedéseknek köszönhetően enyhült 2020-ban, így Biden hivatalba lépésekor egy befagyott válságot örökölt elődjétől. Azonban a 2021 elején jelentkező új tényezőknek
köszönhetően a migrációs nyomás újra meredeken emelkedni kezdett az USA déli határán.
2020 novemberében két rekorderősségű hurrikán okozott évtizedek óta nem látott méretű
pusztítást az Északi-háromszög országaiban tovább tetézve a koronavírus miatti gazdasági válságot. A New York Times már 2020 decemberében figyelmeztetett, hogy a viharok nyomán
2001 óta nem tapasztalt „menekülthullám” indulhat el az Egyesült Államok határa felé.45
Emellett a Trumphoz köthető, szigorú határőrizeti intézkedések enyhítése, valamint a már
USA-ban élő irreguláris migránsoknak legális státuszt biztosító törvényelőterjesztések azt az
egyértelmű üzenetet hordozzák, hogy aki eléri az Egyesült Államokat, az tulajdonképpen ott is
tud majd maradni. Ez mindenképpen egy súlyos kommunikációs hibának bizonyult Biden részéről, amelyre sajnos az embercsempészek is rájátszanak. Mexikói kormányzati források szerint utóbbiak ugyanis arra biztatják „ügyfeleiket”, hogy hozzanak magukkal gyerekeket, ugyanis
így nagyobb eséllyel bírálják el pozitívan az USA-ban a menedékkérelmüket.46 Biden dolgát az

GALVEZ 2021.
KANNO-YOUNGS 2021a.
45 KITROEFF 2020.
46 KEENE 2021.
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44

11

HORIZONT 2021/9
is nehezíti, hogy 2021 februárjától Mexikó egy tavaly novemberben elfogadott törvényére hivatkozva – amely tiltja a 12 év alattiak tartós fogva tartását – elkezdte megtagadni a középamerikai migráns családok visszavételét. Így az USA határősége már február elején arra kényszerült, hogy az elfogott családokat szabadon engedje az Egyesült Államokban a menedékkérelmük elbírálásáig.47
Biden humanitárius okokból döntött a kísérő nélküli gyermekek befogadása mellett, a családokkal kapcsolatban pedig Mexikó korlátozta a mozgásterét, ez azonban nem változtat a tényen, hogy az Egyesült Államok intézményrendszere nem volt felkészülve az embertömeg fogadására. 2021 januárjában a határőrség még csak 78 000 migránst tartóztatott fel, februárban
már 101 000-t, márciusban pedig 172 000-t, utóbbi 15 éves rekordnak számít.48 Ezek közül
19 000 volt kísérő nélküli gyermek, és közel 53 000 migráns érkezett a határhoz családok kötelékében.49 Mivel az elfogottak között nagyszámú kísérő nélküli kiskorú, valamint család található, őket az USA hatóságai nem tudják gyorsított eljárás keretében kitoloncolni.
Ezzel párhuzamosan márciusban Mexikóban is történelmi csúcsot döntött az elfogott kísérő
nélküli kiskorú migránsok száma. Az ország északi határán található Ciudad Juárez hatóságainak 2021 első két és fél hónapjában összesen 572 kísérő nélküli, Közép-Amerikából érkezett
kiskorú migránst kellett menekültszálláson elhelyeznie, míg 2018-ban egész évben összesen
küldtek 1318 gyermeket a nekik fenntartott központokba.50 Az UNICEF becslése szerint márciusban naponta 275 kiskorú migráns érkezett az országba – az USA-ból kiutasítottakat is ideértve.51
A Biden-adminisztrációt egyértelműen készületlenül érte a 2021 februárjától kibontakozó migrációs válság, annak korai szakaszában nem reagált elég gyorsan, pedig Donald Trump stábja
figyelmeztette az új elnök csapatát, hogy a határon súlyos válság alakulhat ki. Biden csak márciusban utasította a szövetségi katasztrófakezelési hatóságot (Federal Emergency Management
Agency – FEMA), hogy segítsen a déli határon elfogott kiskorúak elhelyezésében; ekkor már
3000 18 év alatti migránst tartott fogva a határőrség börtönre hasonlító központokban.52 Márciusban pedig bejárták az amerikai sajtót az ideglenesen felhúzott sátorkomplexumokban öszszezsúfolódott, földön nyomorgó gyermekek százairól készült képek. 53 A kormány legutóbbi
becslése szerint júniusra akár 35 000 kiskorú migránsról kell majd gondoskodnia a szövetségi
JORDAN–RIVLIN-NADLER 2021.
CBP 2021.
49 CHISHTI–BOLTER 2021.
50 ABI-HABIB 2021a.
51 ABI-HABIB 2021b.
52 SHEAR–KANNO-YOUNGS–SULLIVAN 2021.
53 Pl.: SHAW 2021b.
47
48
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hatóságoknak. Április közepén a helyzet már annyira súlyos volt, hogy a kísérő nélküli gyermekekről gondoskodó Egészségügyi és Szociális Minisztérium köremailben fordult a szövetségi
ügynökségek dolgozóihoz. A levél arra kérte a szervezetek (például NASA) dolgozóit, hogy 4
hónap fizetett szabadságért cserébe segítsenek kiskorú migránsokról gondoskodni a mexikói
határon.54
8. MIT HOZHAT A KÖVETKEZŐ 100 NAP?
Az elkövetkező hetek és talán hónapok legfontosabb kérdése, hogy az Egészségügyi és Szociális Minisztérium bírni fogja-e a folyamatosan növekvő nyomást, képes lesz-e elég gyorsan
újabb és újabb ideiglenes komplexumokat felhúzni, és a kisérő nélküli kiskorú migránsokat
szponzoroknál elhelyezni. Április harmadik hetében talán látszódott halovány előrelépés: március végén még 5 000 gyermek várta a határőrség börtönszerű központjaiban, hogy az Egészségügyi és Szociális Minisztérium komplexumaiba helyezzék át, ez a szám április harmadik hetére 4 000 főre csökkent.55 De még ha az intézményrendszer bírni is fogja a terhelést, Biden
kormányzatának akkor is csak a migrációs válság legakutabb tünetét sikerült kezelnie, és azt is
csak ideiglenesen.
A Trump elnökségéhez kötödő, rendkívül szigorú határvédelmi intézkedések lebontása után a
mostani válságra nem látszik gyors megoldás – ezt még Biden tanácsadói is elismerik.56 A kialakult helyzet súlyosságát látva ugyanakkor a kormányzat több kérdésben visszatáncolni látszik. Beiktatásának napján Biden azonnali hatállyal felfüggesztette Trump határfalának építését,
és a projekt 60-napos felülvizsgálatát irányozta elő. Elnökségének századik napjához közeledve
még mindig nem született végső döntés; úgy tűnik, hogy a hosszú ideje példa nélküli migrációs
krízis idején a kormányzat még azt sem meri végleges érvénnyel kimondani, hogy nem építik
tovább a falat. Sőt, a Washington Post forrásai szerint Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter nemrég néhány kollégájának azt mondta, hogy néhány kisebb szakaszon tovább épülhet
a fal, ezt később Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője sem cáfolta egy sajtótájékoztatón.57
Ugyancsak beszédes, hogy a Fehér Ház legutóbbi ígérete szerint csak május 15-ig fogja nyilvánosságra hozni az országba szeptemberig beengedhető menekültek végső számát, ami mindenképpen alacsonyabb lesz a még február 12-én bejelentett 62 500-nél, de magasabb a még
Trump által előirányzott 15 000-nél.58

SHEAR–KANNO-YOUNGS–SULLIVAN 2021.
Uo.
56 SHEAR–KANNO-YOUNGS 2021.
57 SIEGEL 2021.
58 KANNO-YOUNGS 2021b.
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Középtávon a kormányzat vizsgálja annak lehetőségét, hogy miként lehetne megoldani, hogy
a menedékkérők beadványukat már a kibocsátó országban, vagy akár Mexikóban benyújtsák.
Hasonló volt a célja a Trump-féle „Maradj Mexikóban” programnak, amelyet Biden a beiktatásának napján eltörölt.59 Hosszú távon a demokrata elnök a kibocsátó országokba fektetett
több milliárd dollárral fékezné meg a közép-amerikai migrációt. A programot irányító Kamala
Harris alelnöknek azonban nem lesz könnyű dolga, ugyanis a mostanihoz hasonló korábbi
programok nagyrészt sikertelenek voltak, ugyanis a közép-amerikai országokat sújtó korrupció
eddig megakadályozta a segélypénzek hatékony felhasználását.60 Ha a program sikeres lesz, annak eredményeire valószínűleg éveket kell majd várni.
A határvédelmi intézkedésektől eltekintve az első száz nap után Biden legnagyobb adóssága,
hogy eddig nem történt kísérlet a menekültügyi rendszer átalakítására, orvosolva például azon
anomáliát, hogy a kérelmet benyújtók éveket várnak a bírói döntésre, miközben de facto már az
Egyesült Államokban élnek. Ezzel összefüggő súlyos probléma a kormányzati kommunikáció
és a valóság közötti diszkrepancia. Biden beiktatása óta folyamatosan azt kommunikálta, hogy
a határ zárva van, és az irregulárisan belépő családokat azonnal visszafordítják. Ehhez képest a
megváltozott mexikói szabályozások miatt márciusban az érkező családoknak alig 33%-át fordították vissza a határon. Amíg az irreguláris migránsok úgy látják, hogy az USA-ba való belépés gyakorlatilag egy kockadobáshoz hasonló – és nem is olyan rossz esélyekkel –, addig nem
lehet arra számítani, hogy csökkeni fog a migrációs nyomás a déli határon.61

SHEAR–KANNO-YOUNGS 2021.
KANNO-YOUNGS 2021c.
61 CHISHTI–BOLTER 2021.
59
60
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