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BIDEN PERMANENS VÁLSÁGA?
EGYMILLIÓ IRREGULÁRIS MIGRÁNS AZ USA DÉLI HATÁRÁN
Bevezető
A demokrata Joe Biden beiktatása óta több mint egymillió irreguláris migránst tartóztattak fel az
Egyesült Államok hatóságai a mexikói határon, ami 20 éves rekordnak számít. 1 A hetedik hónapja
tomboló migrációs válság gyors megoldására jelenleg nem látszik sok remény. A márciustól fokozatosan
bevezetett új kormányzati intézkedések jelentős része ugyanis pusztán a válság menedzselését – de nem
megoldását – célozta. Utóbbiak következményeként azonban 2021 nyarára a szövetségi hatóságok közel
ötezer kísérő nélküli gyermekkel és tizenötezer családdal vesztették el a kapcsolatot, akik minden
bizonnyal az USA-ban tartózkodó illegális bevándorlók több milliós táborát fogják gyarapítani. A
migrációs nyomás növekedésével párhuzamosan az USA kormánya egyre kevésbé mer fellépni a középamerikai kibocsátó országokat sújtó politikai korrupció ellen, nehogy veszélybe sodorja a törékeny
regionális migrációs együttműködést. Így viszont a közép-amerikai migrációs válság kiváltó okainak
felszámolása csak hangzatos szólam marad, pedig Biden kormányzata ennek fontosságát folyamatosan
hangsúlyozza. Ha a demokrata elnök nem tesz gyors és határozott intézkedéseket, akkor előbb-utóbb a
déli határon tomboló migrációs válság az afganisztáni kivonuláséhoz mérhető katasztrófává fajulhat.
Előzmények: a közép-amerikai migrációs válság és Donald Trump
Az Egyesült Államok déli határán 2005 után jelentősen csökkent a migrációs nyomás. Ez az egyre hatékonyabb
és szigorúbb határvédelem mellett annak volt köszönhető, hogy az USA-t célzó migráció korábban legjelentősebb
forrása, Mexikó, az elmúlt másfél évtizedben fokozatosan tranzit- és befogadóországgá is vált. 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 Északiháromszögének (Northern Triangle of Central America) is nevezik. 2019-ben a déli határon elfogott migránsoknak
már 74%-a az Északi-háromszög országaiból érkezett. A Mexikóból a korábbi évtizedekben jövő egyedülálló
felnőtt férfiakkal ellentétben ezekből az államokból nagy számban érkeznek családok és kísérő nélküli gyermekek
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is. Míg 2017-ben a határőrség 310 000 illegális határátlépőt tartóztatott fel, addig 2019-ben már 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.2
Az Északi-háromszög országaiban az alábbi jelentősebb migrációs push-faktorok azonosíthatók: túl gyors
népességnövekedés, szegénység, éghajlatváltozás, közbiztonság hiánya és korrupció. Az Egyesült Államok déli
határára nehezedő irreguláris migrációt erősítő tényezők között található ugyanakkor egy nagyon fontos pull-faktor
is, ez pedig az USA jogszabályi környezete. Az érvényben lévő jogi szabályozások és szövetségi bírói döntések
értelmében ugyanis a nem kanadai vagy mexikói állampolgárságú kiskorú illegális bevándorlók és családjuk nem
toloncolhatók ki. A kísérő nélküli gyermekeket 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. Szabadon engedésük
után a kísérő nélküli gyermekek a szponzoroknál, a családok pedig az USA-ban akadálytalanul mozogva várják,
amíg a törvényszékek az ügyükről döntenek. Súlyos probléma ugyanakkor, hogy a bevándorlási- és
menekültügyekkel foglalkozó bíróságok felhalmozott ügyhátraléka folyamatosan duzzad, sokszor több évbe telik
annak elbírálása, hogy egy család megkaphatja-e a menekültstátuszt. A statisztikák pedig azt mutatják, hogy az
elutasított menedékkérők egy jelentős hányadát a hatóságok nem tudják kitoloncolni.3
Donald Trump elnöksége alatt nagyrészt sikertelenül próbálta megváltoztatni ezt a jogszabályi környezetet,4 végül
a koronavírus-járvány 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
határvédelmi szervek bárkitől megtagadhatták a belépést az ország területére, az illegális határátlépőket pedig
azonnal kitoloncolhatták – menedékkérőket, családokat és kísérő nélküli gyermekeket egyaránt. Így a 2019-ben az

VERES 2021. 4-6.
VERES 2021. 6-7. – 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, a hatóságoknak nem sikerült fellelni őket.
4 A Trump kormányzat törvényhozási mozgástere migrációs kérdésekben 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 vissza. – Ld. TÓTH 2020.
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USA déli határán kibontakozó migrációs válságot 2020 tavaszán ideiglenesen befagyasztotta a koronavírusjárvány.5

Az USA déli határán feltartóztatott illegális
határátlépők száma 2021-ben (Forrás: CBP)
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Kísérő nélküli gyermekek és családok százezrei
2021 februárjában, Joe Biden demokrata elnök beiktatását követően a migrációs nyomás újra meredeken
emelkedni kezdett az USA déli határán. Míg 2021 januárjában 78 414 migránst tartóztattak fel az amerikai
hatóságok, addig ez a szám július és augusztus hónapokban is meghaladta a 200 000-t.6 Biden beiktatásának napján
humanitárius okokra hivatkozva arra utasította a határőrséget, hogy ne alkalmazzák a közegészségügyi szabályt a
kísérő nélküli kiskorú migránsokkal szemben, hanem engedjék be őket az országba. Ezzel párhuzamosan 2021
februárjától Mexikó elkezdte megtagadni a közép-amerikai migráns családok visszavételét, így az USA határősége
arra kényszerült, hogy az elfogott családokat szabadon engedje az Egyesült Államokban a menedékkérelmük
elbírálásáig. 7 Júniusban például a határőrség által elfogott családoknak mindössze 14 százalékát tudták

5 Részletesebben ld. VERES 2021. 7-8.
6 A 2021 elején jelentkező push- és pull-faktorokra, valamint Biden elnök hivatalba lépése utáni bevándorlási
intézkedések részletes elemzésére ld.: VERES 2021. 8-11.
7 Biden még beiktatásának napján elltörölte a „Maradj Mexikóban” irányelvet, amelynek keretében a déli határon
elfogott menedékkérőknek a bírósági döntés kimenetelét Mexikóban kellett kivárniuk. – VERES 2021. 9.
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visszatoloncolni Mexikóba.8 Az így az Egyesült Államokra zúduló embertömegre az USA intézményrendszere
nem volt felkészülve.
Biden az Egészségügyi és Szociális Minisztérium által fenntartott, migráns gyermekeknek szánt, vészhelyzeti
menedékhelyek gyors felhúzásával kívánta megoldani a helyzetet, április végén pedig fontos győzelemként
ünnepelte, hogy a kiskorúak túlnyomó részét sikerült áthelyezni a határőrség celláiból. Ugyanakkor minden jel
arra mutat, hogy a migráns gyermekek ellátása Biden hivatalba lépése után nyolc hónappal is súlyos problémát
jelent a szövetségi kormánynak. Az átmeneti menedékhelyek színvonala sokszor messze elmarad az állandókétól,
beszámolók szerint a migráns gyerekek olykor napokig nem tudnak fürdeni, vagy nem kapnak tiszta ruhát.
Dallasban például egy rendezvényközpont hatalmas koncerttermében 2 000 kamaszkorú migránst zsúfoltak össze
tábori ágyakon. Az ideiglenes menedékhelyeket csak rövid tartózkodásra tervezték, azonban a gyermekeknek
jellemzően legalább egy hónapot kell eltölteniük ezekben a központokban, mielőtt szponzorokhoz kerülnének.9
Mivel az ideiglenes menedékhelyek általános színvonala az elmúlt hónapokban egyáltalán nem javult,
augusztusban több jogvédő szervezet beperelte a szövetségi kormányzatot a migráns gyermekek ellátása miatt. 10
Az átmeneti táborokat ért súlyos kritikák ellenére 2021 januárja és júniusa között az állandó menedékhelyek
kapacitása egyáltalán nem nőtt. Sőt, ebben az időszakban semmilyen jel nem utalt arra, hogy Biden kormánya a
közeljövőben bővíteni tervezte volna az állandó komplexumok kapacitását.11
Válságmenedzsment – kámforrá vált migránsok
A beiktatását követő hónapokban a Biden kormányzatnak a migrációs válság menedzselésére tett erőfeszítései
főleg arra irányultak, hogy a déli határon elfogott embertömegen minél gyorsabban „túl tudjanak adni” a
szövetségi hatóságok. Ez a kísérő nélküli gyermeknek szponzoroknál való minél gyorsabb és gyorsabb
elhelyezését jelenti. Ugyanakkor a túlterhelt szociális munkásoknak sokszor már nincs kapacitása arra, hogy
érdemben nyomon kövessék a migráns gyermekek további sorsát. A szeptember elején nyilvánosságra hozott
hivatalos adatok szerint ugyanis több ezer olyan szponzoroknál elhelyezett migráns gyermek lehet az Egyesült
Államokban, akikkel az Egészségügyi és Szociális Minisztérium elvesztette a kapcsolatot. A DHHS adatai szerint
májusban a szociális munkások által kezdeményezett telefonhívások 37%-a bármiféle válasz nélkül maradt, és

SHEER–SULLIVAN 2021.
SULLIVAN 2021a.
10 SULLIVAN 2021b.
11 MPI 2021a.
8
9
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összesen 4 890 olyan migráns gyermeket tartottak számon, akiknek a szponzoraival semmilyen módon nem tudták
felvenni a kapcsolatot.12
Ugyanakkor nem csak a kiskorú gyermekek esetében lettek súlyos következményei annak, hogy a szövetségi
szervek 2021 tavaszától olyan intézkedéseket tettek, amelyeknek az volt a célja, hogy minél gyorsabban fel tudják
„dolgozni” a déli határon feltorlódott embertömeget. 2021 márciusában a határőrségnek sikerült felére
csökkentenie azt az időt, amely alatt egy határőr rögzíteni tudja egy migráns család menedékkérelmét a hatósági
rendszerekben. Mindezt úgy érték el, hogy a teljes, hivatalos dokumentáció kitöltése helyett minden családnak
adtak egy papírt, amely szerint 60 napon belül maguktól kell jelentkezniük egy bevándorlási ügyekkel foglalkozó
bíróság előtt – ezután pedig szabadon engedték őket az USA-ban. Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter
július második felében egy szenátusi bizottsági meghallgatáson azt mondta, hogy július 16-ig legalább 15 000
migráns mulasztotta el a 60 napos jelentkezési határidőt. Ők minden bizonnyal a hatóságok elől rejtőzködő
illegális bevándorlók több milliós táborát fogják gyarapítani az Egyesült Államokban. Amennyiben a határőrség
továbbra is használni fogja a 60 napos jelentkezési kötelezettséget előíró dokumentumot, a hatóságok látóköréből
kikerülő migránsok száma valószínűleg emelkedni fog.13
Koronavírus
2021 nyarára a migrációs válsággal összefüggésben egy járványügyi katasztrófa kezdett körvonalazódni az USA
déli határán. Egy júliusban nyilvánosságra került jelentés szerint a különféle központokban élő irreguláris
migránsoknak alig 20%-a kapta meg a Covid ellen legalább az első oltást. Ráadásul a túlzsúfolt komplexumokban
nem oldható meg a járvány terjedését lassító szabályok betartása. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy az USA
határőrségének nincsenek meg sem az erőforrásai, sem a kapacitása arra, hogy a déli határon elfogott migránsokat
érkezésükkor tesztelje koronavírusra. A kísérő nélküli gyermekeket ugyan tesztelik, azonban csak akkor, amikor a
határőrség börtönszerű létesítményeiből átkerülnek az Egészségügyi és Szociális Minisztérium által fenntartott
komplexumokba. Utóbbiak közül már április végén többnek a vezetősége jelezte, hogy a kísérő nélküli kiskorúak
20%-a produkált pozitív tesztet érkezéskor. Ezeknek a gyerekeknek egy része valószínűleg a határőrség túlzsúfolt
táboraiban kaphatta el a koronavírust.14

FOX NEWS 2021.
SULLIVAN 2021c.
14 ROBLES–JORDAN 2021., TURCOTTE 2021.
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A járványügyi helyzet augusztusban kezdett jelentősen romlani. Egy, a katolikus karitász által migráns családoknak
fenntartott texasi menedékhelyen elvégzett koronavírus-teszteknek közel 15%-a lett pozitív augusztus első
felében, míg március és július között a pozitivitási ráta végig az 5 és 8 százalék közötti sávban mozgott. A texasi
Hidalgo megyében augusztus második hetében a migránsokon végzett tesztek 16%-a lett pozitív. A koronavírussal
megfertőződött menedékkérőknek elviekben a hatóságok által erre a célra kijelölt karanténmotelokba kell
vonulniuk. Azonban Texasból több beszámoló is érkezett arról, hogy a hivatalosan karanténban lévő, látványos
légúti tüneteket mutató migránsok étkezdéket, gyorséttermeket látogattak. Ha a koronavírussal fertőzött
migránsok száma tovább nő az elkövetkezendő hetekben, annak súlyos közegészségügyi és járványügyi
következményei lehetnek a déli határon fekvő államoknak, és helyi fertőzési gócpontok alakulhatnak ki.15
Kísérletek a válság megoldására
Biden hosszútávon a kibocsátó országokba fektetett több milliárd dollárral fékezné meg az irreguláris migrációt.
Ezzel összefüggésben Kamala Harris alelnök júniusban a közép-amerikai migrációs válság kiváltó okainak
kezelése céljából Guatemalába és Mexikóba utazott. Guatemalában Harris bejelentette, hogy az USA kormányzata
segédkezni fog egy korrupcióellenes szerv felállításában, illetve nyomatékosan arra kérte az ország lakosait, hogy
semmiképpen se induljanak el az Egyesült Államokba. Mexikóban Harris Andrés Manuel López Obrador elnökkel
közös nyilatkozatot adott ki, amelyben a két ország vezetése vállalta, hogy a közép-amerikai push-faktorok –
szegénység, üldöztetés, korrupció – felszámolásával fogják elejét venni a tömeges migrációnak. Harris ígéretet tett
arra, hogy az Egyesült Államok 130 millió dollárt fog befektetni Mexikóban, emellett arra kérte az USA déli
szomszédját, hogy helyezzen nagyobb hangsúlyt a guatemalai határ védelmére. 16 Hozzá kell tenni, hogy ha a
tömeges migráció kiváltó okainak kezelésére született program sikeres is lesz, annak eredményeire valószínűleg
éveket kell majd várni.
Ráadásul a válság mélyülésével Biden egyre jobban rá van szorulva azoknak a korrupt közép-amerikai eliteknek
az együttműködésére, akiknek a hatalmát a korrupcióellenes programmal éppen ő szeretné megnyirbálni. A
szövetségi kormánynak így választania kell: az irreguláris migráció vagy a korrupció ellen akar harcolni KözépAmerikában? A nyár folyamán az USA nyomására Guatemala elnöke, Alejandro Giammattei jelentősen
megnövelte a határ védelmére kirendelt rendőrök és katonák számát, utóbbiak gumibotokkal és könnygázzal estek
15
16

JORDAN 2021.
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neki az észak felé tartó migránskaravánoknak, hogy még a mexikói határ elérése előtt megállítsák őket. Ezzel
párhuzamosan a kenőpénzek elfogadásával vádolt Giammattei elnök szisztematikus támadást indított az ország
korrupcióellenes ügyészsége ellen. El Salvadorban pedig az elmúlt hónapokban a kormányzó párt – hatalmának
bebetonozása érdekében – sikerrel váltotta le az ország főügyészét, valamint szabadult meg a Legfelsőbb Bíróság
öt tagjától. Az Egyesült Államok reakciója mind a két esetben nagyon visszafogottnak bizonyult. Úgy tűnik, hogy
az USA kormánya nem szívesen veszélyeztetné a regionális migrációs együttműködést a politikai korrupció elleni
kemény fellépéssel, esetleg szankciók bevezetésével. 17 Így viszont a közép-amerikai migrációs válság kiváltó
okainak kezelése csak hangzatos szólamnak, a Kamala Harris alelnök által koordinált programok sikere pedig
kétségesnek tűnik.
A Biden kormányzat egyetlen előremutató terve a „gyorsított kiutasítás”-nak (expedited removal) nevezett irányelv,
amelynek a célja, hogy a menedékkérelmet benyújtó migráns családoknak ne kelljen éveket várniuk a bírói
döntésre miközben már de facto az Egyesült Államokban élnek. Az irányelv keretében a hatóságoknak egy gyors
helyszíni interjú alapján azt kell mérlegelniük, hogy elhihető-e, hogy az adott család valós üldözés miatt kényszerült
lakóhelye elhagyására. A szövetségi Belbiztonsági Minisztérium szerint az irányelvvel azt szeretnék elérni, hogy
ne kelljen olyan migránsoknak is lefolytatni a bírósági eljárását, akikkel kapcsolatban az első pillanattól egyértelmű
a hatóságoknak, hogy a hónapokig vagy évekig húzódó procedúra végén el fogják utasítani a kérelmét. Fontos
hozzátenni, hogy az elmúlt években az elutasított menedékkérők egy jelentős hányadát a hatóságok nem tudták
kitoloncolni. Ha a „gyorsított kiutasítás” beválik, akkor Biden kormányzat jelentős győzelmet könyvelhet el a déli
határon tomboló migrációs válság felszámolásáért folytatott küzdelemben. Azonban az irányelv hatékonyságának
értékeléséhez valószínűleg még több hónapot kell majd várni.18
A válságkezelés új szereplői: déli államok és szövetségi bírók
A déli határon kialakult migrációs válság súlyosságát és áttételesen a szövetségi kormányzat sikertelenségét
mutatja, hogy 2021 áprilisától új szereplők léptek a migrációs válság kezelésének porondjára. A legjelentősebb
minden bizonnyal a republikánus vezetésű Texas, amelyet az utóbbi hónapokban a legsúlyosabban érintett az
irreguláris migráció. Greg Abbot texasi kormányzó június 16-án ígéretet tett arra, hogy állama saját pénzen fogja

17
18
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befejezni Trump falának építését a mexikói határon. 19 Nemsokkal ezután Abbot az illegális határátlépések
rekordmagas számára hivatkozva katasztrófa sújtotta területté nyilvánította az állama Mexikóval határos megyéit,
valamint a 2022-es pénzügyi évben soha nem látott összeget, 1 milliárd dollárt különített el az állam
költségvetéséből határvédelemre. A katasztrófahelyzet kihirdetése miatt az texasi állami rendőrség hatékonyabban
léphet fel az illegális határátlépések ellen, amelyek megakadályozása jellemzően a szövetségi határőrség kizárólagos
kompetenciája lenne.20 Doug Ducey, Arizona republikánus kormányzója pedig már 2021 áprilisában a mexikói
határra rendelte az állam Nemzeti Gárdáját a közép-amerikai migrációs válsággal összefüggésben. A Nemzeti
Gárda főleg logisztikai és adminisztratív segítséget nyújt a szövetségi hatóságoknak.21
A déli államok keményebb fellépésén túl az utóbbi időben szövetségi bírók is felemelték a hangjukat a migrációs
válság elhibázott kezelése kapcsán. Trump volt amerikai elnök még 2019-ben vezette be az Migration Protection
Protocol-t (MPP). A köznapi nevén a „Maradj Mexikóban” (Stay in Mexico) program lényege, hogy akik az USAban szeretnék beadni menedékkérelmüket, azoknak a bírósági döntés kimenetelét Mexikóban kell kivárniuk. A
programot Joe Biden amerikai elnök humanitárius okokra hivatkozva beiktatásának napján eltörölte. Texas és
Missouri azonban beperelték a szövetségi kormányzatot, ugyanis szerintük a program eltörlése miatt az USA-ba
beáramló irreguláris migránsok tömegei igazságtalanul súlyos terhet róttak a két állam szerveire. 2021. augusztus
13-án egy texasi szövetségi bíró a Maradj Mexikóban program újraindítására utasította Biden kormányzatát. Az
MPP sorsáról a végső szót minden bizonnyal a Legfelsőbb Bíróság fogja kimondani, azonban ez hosszú
hónapokba is telhet. Ebben az időszakban pedig Biden kénytelen lesz végrehajtani a texasi szövetségi bíró
döntését, és újraindítani a programot. A demokrata elnöknek ugyanakkor nem lesz könnyű dolga, ugyanis Mexikó
hallani sem akar a program felélesztéséről. Roberto Velasco, a mexikói külügyminisztérium észak-amerikai
ügyekért felelős vezető tisztségviselője szeptember elején úgy nyilatkozott, hogy Mexikó migrációs politikáját nem
az USA Legfelsőbb Bírósága fogja diktálni.22
Mit hozhat a jövő?
Az USA déli határán hetedik hónapja tomboló migrációs válság gyors megoldására továbbra sem látszik túl sok
remény. Márciusban még talán joggal védekezhetett Biden kormányzata azzal, hogy azért érte őket készületlenül
19
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a válság, mert ekkora embertömeg érkezésére senki sem számított. Ugyanakkor a márciustól fokozatosan
bevezetett új kormányzati intézkedések jelentős része pusztán a hatóságok kapacitásnövelését, tehát a válság
menedzselését – és nem megoldását – célozta, hogy a szövetségi szervek fel tudják „dolgozni” a rájuk zúduló
páratlan embertömeget. Ezek következményeként azonban 2021 nyarára a szövetségi hatóságok közel ötezer
kísérő nélküli gyermekkel és tizenötezer családdal vesztették el a kapcsolatot, utóbbiak minden bizonnyal az USAban tartózkodó illegális bevándorlók több milliós táborát fogják gyarapítani. Beiktatása óta Biden kormányzata
folyamatosan hangsúlyozza, hogy a közép-amerikai migrációs válságot több milliárd dollár befektetésével a
forrásnál akarja kezelni. Ugyanakkor a migrációs nyomás növekedésével párhuzamosan az USA kormánya egyre
kevésbé meri veszélyeztetni a regionális migrációs együttműködést a politikai korrupció elleni keményebb
fellépéssel. Így viszont a közép-amerikai migrációs válság kiváltó okainak kezelése csak hangzatos szólam marad.
A kialakult helyzetben a gyorsított kiutasítás, valamint a Maradj Mexikóban program jelentheti a megoldást. Az
előbbi pozitív hatásai azonban valószínűleg csak hetek vagy hónapok után válnak majd érzékelhetővé, az utóbbi
újraindításához pedig – jóllehet arra bírósági döntés kötelezi Bident – előbb biztosítani kellene a programtól
jelenleg mereven elzárkózó Mexikó együttműködését. A demokrata elnök azonban kezd kifutni az időből, ugyanis
a déli határon kialakult migrációs válság egyre szélesedik. 2021 májusa óta folyamatosan növekszik a nem
Mexikóból, illetve nem az Északi-Háromszög országaiból érkező irreguláris migránsoknak a száma.23 Szeptember
derekán például közel 9 000, természeti katasztrófák és a politikai instabilitás elől menekülő haiti érkezett pár nap
leforgása alatt az USA déli határán lévő Del Rio 36 ezres városához. A településen kialakult káoszt jól mutatja,
hogy a helyszínre a határőrség mellett a texasi nemzeti gárdának, valamint a texasi állami rendőrségnek is nagy
erőkkel kellett kivonulnia. Annyira sokan érkeztek rövid idő leforgása alatt, hogy több ezer főnek egy híd alatt
nyomorogva kellett napokat várnia, mire a határőrség egyáltalán eljutott oda, hogy felvegye az adataikat.24 Ha
Biden kormányzata nem tesz gyors és határozott intézkedéseket, akkor előbb-utóbb a déli határon tomboló
migrációs válság az afganisztáni kivonuláshoz mérhető katasztrófává fajulhat.
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