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SZALÁMITAKTIKA – JOE BIDEN ÉS AZ USA-BAN ÉLŐ ILLEGÁLIS 

BEVÁNDORLÓK 

A demokrata Joe Biden beiktatása óta több mint másfél millió irreguláris migráns érkezett az 

Egyesült Államok déli határához; ez a szám abszolút történelmi rekordnak számít.1 Azonban a 

Biden elnök által ígért liberális bevándorláspolitikának csak az egyik pillére a határvédelmi 

intézkedések felpuhítása. Az USA-ban tartózkodó körülbelül 11 millió illegális bevándorló 

státuszának rendezéséről Biden még a beiktatásának napján bemutatta törvénytervezetét. Miután 

a republikánusok és a centrista demokraták ellenállásán már a kezdeti szakaszban zátonyra futott 

a bevándorlási reformtervezet, a kormányzat adminisztratív eszközökhöz nyúlt, hogy a lehető 

legjobban megnehezítse a bevándorlással foglalkozó hatóságok számára a törvények betartatását. 

A bíróságokon hosszú hónapok alatt megszülető, az említett adminisztratív intézkedéseket 

felfüggesztő végzések leperegnek a szövetségi kormányzatról, amely villámgyorsan ad ki újabb és 

újabb, a hatóságok munkáját blokkoló utasításokat. Az illegális bevándorlók elleni hatósági 

fellépés ellehetetlenítése pedig felér egy de facto letelepedési engedéllyel. Ezzel párhuzamosan a 

demokraták kitartóan keresik az utat, hogy valamennyit „keresztülpasszírozzanak” a 

Kongresszuson a még februárban beterjesztett bevándorlási reformcsomagból. A Build Back 

Better Act-be épített amnesztiacsomagot november 19-én fogadta el az USA Kongresszusának 

alsóháza, a tervezet az elkövetkező hetekben fog a Szenátus elé kerülni.  

Háttér 

A közép-amerikai migrációs válság messze túlmutat a mexikói határnál zajló eseményeken, John Fonte 

szavaival élve azt az amerikanista (Americanist) és transzformációpárti (Transformationist) erők egzisztenciális 

küzdelmeként kell felfogni. Az amerikanista erők szerint az USA-ba való bevándorlás csak legálisan, az 

amerikai nemzet érdekei szerint történhet, annak végső célja pedig minden esetben a bevándorló hazafias 

asszimilációja – „amerikanizációja” –  kell, hogy legyen. Ezzel szemben a transzformáció párti erők szerint 

az USA alkotmányos berendezkedését évszázadok óta gúzsba köti a rendszerszintű rasszizmus, amelyet 

csak a társadalom gyökeres átalakításával lehet felszámolni. Ennek az átalakulásnak a katalizátora pedig a 

                                                        
1 CBP é. n. 
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tömeges bevándorlás, illetve a már az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodók legalizálása.2 Biden 

elnök beiktatása előtt liberális bevándorláspolitikát ígért, ennek egyik pillére a Trump-féle drákói 

határvédelmi intézkedések jelentős felpuhítása volt,3 a másik pedig a már az országban tartózkodó, 2018-as 

becslések szerint4 11 millió főt kitevő illegális bevándorló5 közösség legalizálása.  

Az Egyesült Államokban tartózkodó illegális bevándorlók 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 törvénytervezet legfontosabb pontja 8 év után 

állampolgárságot biztosítana az országban tartózkodó körülbelül 11 millió illegális bevándorlónak. 6  A 

törvénytervezet már a kezdetektől 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.7  A teljes bevándorlási keretrendszer reformjáról benyújtott 

törvénytervezet a Demokrata Pártot is megosztotta. A Szenátusban a demokraták nem rendelkeznek elég 

képviselővel, hogy megtörjenek egy esetleges republikánus obstrukciót (filibuster), az alelnök ügydöntő 

szavazatával csak technikai többségük van. A törvénytervezet elfogadásához így mindenképpen szükség 

lenne a maroknyi centrista demokrata szenátor szavazatára is, azonban ők mereven elzárkóznak a 

tervezettől. Így jelenleg szinte elenyésző az esélye annak, hogy a jogszabálytervezetet a Kongresszus 

mindkét háza elfogadja. 8  Nem lenne meglepő, ha az előterjesztés az elmúlt két évtized sok más 

                                                        
2 FONTE 2021. 
3 A határvédelem felpuhítása, valamint a küszöbön álló amnesztia ígérete 2021 februárja és októbere között több mint másfél 
millió, főleg közép-amerikai irreguláris migránst vonzott az Egyesült Államok déli határához. A márciustól fokozatosan 
bevezetett új kormányzati intézkedések jelentős része a válság menedzselését – de nem megoldását – célozták. Az USA déli 
határán dúló migrációs válság részletes elemzésére ld.: VERES 2021a., VERES 2021b. 
4 DHS 2021. 
5 Amerikai kontextusban több okból indokolt az „illegális bevándorló” terminus alkalmazása. Egyrészt a bevándorláspárti sajtó 
által előszeretettel használt „nem dokumentált” (undocumented) jelző nem állja meg a helyét, hiszen a legtöbb illegálisan az 
országban tartózkodó bevándorlónak vannak hivatalos iratai (kibocsátó ország útlevele, születési anyakönyvi kivonat, USA-ban 
szerzett jogosítvány). Másrészt az illegális határátlépő, valamint az irreguláris migráns sem pontos megnevezés, ugyanis az 
említett bevándorlóknak egy jelentős része turistavízummal, legálisan érkezett az Egyesült Államokba, és tartózkodásuk csak a 
vízum lejárta után vált illegálissá. Már önmagában a migráns kifejezés is problémás, ugyanis az USA-ban élő körülbelül 11 millió 
illegális bevándorló jelentős része évek vagy akár évtizedek óta tartózkodik az Egyesült Államokban, sokszor bejelentett munkája 
van, adót fizet és van egészségügybiztosítása. Végezetül a tömeges bevándorlást ellenző amerikai kutatóintézetek is az „illegális 
bevándorló” kifejezés mellett törnek lándzsát. – Ld.:  KRAMER 2021. iii-iv. 
6 A tervezetet a Migrációkutató Intézet egy korábbi elemzésében részletesen vizsgálta. Ld. – JANIK 2021. 
7 SHEAR 2021. 
8 BOKAT-LINDELL 2021. 
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bevándorlási témájú, politikailag megosztó törvénytervezetéhez hasonlóan még a bizottsági szakaszban 

elhalna. 

A hatóságok gúzsbakötése  

Az, hogy a republikánusok és a centrista demokraták ellenállásán már a kezdeti szakaszban zátonyra futott 

az amerikai történelem valaha volt legnagyobb amnesztiacsomagja, nem jelenti azt, hogy Biden, valamint 

pártjának progresszív szárnya lemondott volna a transzformációpárti politikai programjuk végrehajtásáról. 

Mivel a kormányzat a jogi környezet megváltoztatásához nem rendelkezett elég politikai tőkével, így 

adminisztratív eszközökhöz nyúlt, hogy a lehető legjobban megnehezítse a bevándorlással foglalkozó 

hatóságok számára hátrányosnak ítélt törvények betartatását. 

Az Egyesült Államokban a bevándorlás és a határvédelem a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után 

létrehozott szövetségi Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security – DHS) hatáskörébe 

tartozik. A DHS alá tagolt ügynökségek közül három foglalkozik kiemelten a bevándorlással: a Vám- és 

Határvédelmi „Ügynökség”9 (U.S. Customs and Border Protection – CBP) hatáskörébe tartozik a nemzetközi 

határok védelme; a Bevándorlásügyi és Vámhatóság (U.S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) 

feladata az ország belsejében fellépni az illegális bevándorlássa szemben; az Állampolgársági és 

Bevándorlási Szolgálat (U.S. Citizenship and Immigration Services – USCIS) pedig a legális bevándorlással, 

illetve a letelepedési ügyekkel foglalkozik.  

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 a Bevándorlásügyi és Vámhatóság (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 jelentősen csökkent az ICE által letartóztatott személyek száma. 10   Míg 2020 

                                                        
9 A CBP elnevezés magyarra fordítása problémás. A Vám- és Határőrség elnevezés azért lenne félrevezető, mert a tényleges 
„Határőrség” (U.S. Border Patrol) a CBP alárendeltségében működő rendvédelmi szerv. A Vám- és Határvédelem áll 
legközelebb az eredeti angol elnevezéshez, azonban véleményem szerint magyarul ez az elnevezés inkább egy elvont 
koncepcióra semmint egy tényleges kormányszervre utalna az „ügynökség” szó használata nélkül. 
10 CHISHTI–BOLTER 2021. 
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októberében még 12 494 személyt vett őrizetbe a hatóság, addig 2021 júniusában már csak 4 714-t.11 Az 

intézkedés következményeként az országban papírok nélkül élő, körülbelül 11 millió lakos de facto 

letelepedési engedélyt kapott, hiszen az irányelv szerint az ICE nem léphet fel ellenük egészen addig, amíg 

nem követnek el bűncselekményt. 

Texas és Louisiana államok beperelték a szövetségi kormányzatot arra hivatkozva, hogy az utasítás 

gyakorlatilag törvényszegésre utasítja a hatóságokat. Augusztus 19-én a dél-texasi körzeti bíróságnak (U.S. 

District Court for the Southern District of Texas) egy bírója elmarasztalta a szövetségi kormányzatot, és 

felfüggesztette a fentebb említett utasítást. Az indoklás szerint a szövetségi kormány bár meghatározhatja, 

hogy a hatóságok milyen prioritások mentén tartassanak be egy törvényt, azonban a végrehajtó hatalom 

által lefektetett irányelvek nem vezethetnek a Kongresszus által elfogadott törvény széles körű be nem 

tartásához.12 A szövetségi kormány fellebezett az ítélet ellen, azonban az elsőfokon született döntést végre 

kell hajtania, amíg egy felsőbb bírói fórum nem hoz ezzel ellentétes döntést. 

Munkahelyi razziák és játszótéri megfigyelések 

A demokrata kormány adminisztratív eszközei sok szempontból ahhoz a mesebeli sárkányhoz 

hasonlíthatók, amely minden levágott fej helyére kettő újat növeszt. Alejandro Mayorkas belbiztonsági 

miniszter ugyanis nem várta meg az augusztus 19-én bíróságon felfüggesztett irányelv végső sorsát, hanem 

az ősz folyamán újabb utasításokkal próbálta gúzsba kötni a bevándorlással foglalkozó karhatalmi 

szerveket. A logika a következő: ha a bíróságok szerint nem korlátozható radikálisan az adott hatóság 

tevékenységi köre, akkor szűkítsük le a földrajzi illetékességet! Október 12-én Mayorkas miniszteri 

utasításban tiltotta meg az illegális bevándorlás ellen fellépni hivatott hatóságoknak, hogy tömeges 

munkahelyi razziákat hajtsanak végre az országban illegálisan tartózkodó munkavállalók után kutatva.13 Az 

indoklás szerint a tömeges razziák egyrészt céltalanul pazarolták a hatóságok véges erőforrásait, másrészt 

nem a probléma igazi forrását kívánják felszámolni, amely a dokumentum szerint a munkáltatók 

                                                        
11 ARTHUR 2021a.  
12 ARTHUR 2021b. 
13  Az ICE az elmúlt évtizedekben jellemzően a munkahelyeken tartott razziákkal tudott a leghatékonyabban fellépni az 
országban illegálisan tartózkodó bevándorlók ellen. Az ICE jellemzően gyárakban, farmokon, építkezésken, de akár éttermekben 
vagy bevásárlóközpontokban lévő ruhaboltokban tartott razziákat illegálisan az országban tartózkodó munkavállalók után 
kutatva. 
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„kizsákmányoló” gyakorlata. 14  Az intézkedés vitathatatlan következménye, hogy ezentúl az Egyesült 

Államokban könnyebbé válik az illegális bevándorlók alkalmazása.  

A munkahelyi razziák betiltása után október 27-én Mayorkas újabb utasítással mért csapást a felügyelete alá 

tartozó, bevándorlással foglalkozó erőszakszervezetekre. A dokumentum az ICE és a CBP legtöbb 

rendeltetésszerűen végzett tevékenységét tiltólistára helyezi azokon a helyeken, ahol rendszeresen 

gyermekek gyűlnek össze. A razziázáson kívül a tiltott tevékenységek közé tartozik többek között a 

megfigyelés, kihallgatás, letartóztatás, nyomozás, tárgyak lefoglalása és a tanúkihallgatás. Így paradox 

módon a sokszor egyéb bűncselekmények miatt is körözött illegális bevándorlók számára a játszóterek és 

iskolák környéke mostantól biztonságos menedékhelynek fog számítani. A miniszter által kiadott utasítás 

alapján egyébként nem teljesen egyértelmű, hogy mi számít pontosan olyan helynek, ahol „gyermekek 

gyűlnek össze,” ugyanakkor a dokumentumban található nem teljes felsorolás szerint a fogalmat nagyon 

szélesen kell értelmezni. Ide tartozik például minden hely, ahol házasság történhet – tehát a templomok és 

a hotelek –, vagy ahol koronavírus ellen oltanak – tehát a legtöbb gyógyszertár. Vajon hány olyan utca vagy 

háztömb található egy átlagos amerikai város központjában, ahol egyetlen gyógyszertár, iskola, játszótér, 

iskolai buszmegálló, hotel vagy templom sincs a közelben?15  

Az októberben kiadott két intézkedés láthatóan ugyanolyan hatékonyan korlátozza a CBP és az ICE 

mozgásterét, mint az eredeti utasítás. Az utóbbi törvényszéki felfüggesztésére pontosan 6 hónapot kellett 

várni, ráadásul az augusztus 19-i bírói döntés végrehajtási határideje szeptember harmadik napja volt.16 Hat 

héttel később, október 16-án pedig a DHS már ki is adta a következő korlátozó utasítást, amelynek a 

bírósági megtámadása valószínűleg ugyancsak hosszú hónapokba fog telni. A leírtak alapján véleményem 

szerint egyértelműen látszik, hogy Biden kormányzata sikeresen tudja adminisztratív eszközökkel blokkolni 

az illegális bevándorlók elleni hatósági fellépést, a bíróságokon hosszú hónapok alatt megszülető korlátozó 

végzések leperegnek a DHS-ről, amely villámgyorsan ad ki újabb és újabb utasításokat. Az illegális 

bevándorlók elleni hatósági fellépés blokkolása pedig végső soron felér egy de facto amnesztiával.  

 

                                                        
14 MAYORKAS 2021. 

15 FEERE 2021. 
16 TIPTON 2021. 
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De facto-ból de jure? 

Az utóbbi hónapokban a transzformációpárti demokraták kitartóan keresték az utat, hogy valamennyit 

„keresztülpasszírozzanak” a Kongresszuson a még februárban beterjesztett bevándorlási 

reformcsomagból. Ehhez alapvetően a centrista demokrata szenátorok ellenkezését, illetve a szenátusi 

filibustert kell leküzdeniük. A filibuster (obstrukció) lényege, hogy az összes szenátor 60%-ának – tehát 60 

főnek – a szavazata kell ahhoz, hogy a Szenátus lezárhassa a vitát egy törvénytervezet kapcsán. Érdekes 

módon azonban a szabály eltörléséhez elég 50+1 szavazat, a demokraták pedig az alelnök ügydöntő 

szavazatával rendelkeznek ezzel a többséggel. A nyár folyamán a párt balszárnyán többször fel is merült, 

hogy egyszer is mindenkorra el kellene törölni a filibustert, hogy semmi se állhasson a progresszív 

törvénygyár útjába. A centrista demokrata szenátorok ettől azonban mereven elzárkóztak.17  

A párt vezetősége ezután fordult a költségvetés módosításakor alkalmazható speciális eljáráshoz (Budget 

Reconciliation), amellyel teljesen megkerülhető a filibuster a Szenátusban. A szabály azonban csak olyan 

törvénytervezetek esetén alkalmazható, amelyeknek központi eleme a szövetségi költségvetés bevételi vagy 

kiadási oldalának módosítása (pl. adócsökkentés, deficitfinanszírozás vagy bevételek átcsoportosítása 

költségvetési sorok között). A szabályt nem lehet alkalmazni olyan előterjesztések esetében, amelyek 

alapvetően szakpolitikai intézkedések, és csak mellesleg van költségvetési vonzatuk. A bevándorlási 

rendszer gyökeres átalakítása, illetve az amerikai történelem valaha volt legnagyobb bevándorlási 

amnesztiacsomagja nyilvánvalóan az utóbbi kategóriába tartozik. Azt, hogy egy törvénytervezet kapcsán 

alkalmazható-e a speciális költségvetési eljárás, egy pártfüggetlen szenátusi „csúcshivatalnok”, az 

úgynevezett Parlamentarian állapítja meg, akinek a döntését a Szenátus minősített többséggel 

felülbírálhatja.18 

A demokraták „ez nem amnesztia” terve 

A demokrata törvényhozók a nyár folyamán a bevándorlási reformcsomagból kiemelték az amnesztiát, és 

azt felpuhítva beépítették Biden masszív gazdasági-szociális helyreállítási csomagjába, amelyet a fentebb 

ismertetett speciális költségvetési eljárással szeretnének átvinni a Szenátuson. A Build Back Better Act 

(„Építsük vissza [Amerikát] jobban”) 1,75 billió dollárt irányozna elő többek között a klímaváltozás elleni 

                                                        
17 VERES 2021c.  
18 BUDGET 2021. 
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harcra, családtámogatásra, valamint egészségügyi kiadásokra. A közel 2 500 oldalas előterjesztésben 19 

megbúvó bevándorlásügyi passzus átmeneti tartózkodási engedélyt biztosítana minden illegális 

bevándorlónak, aki legalább 2011 óta az Egyesült Államokban tartózkodik. Az intézkedés becslések szerint 

körülbelül 7 millió személyt érintene. Az így kiosztott átmeneti tartózkodási engedélyek 2031-ben 

automatikusan lejárnának. 20  A demokraták azért kényszerültek az eredeti februári javaslatban szereplő 

állandó letelepedési engedély elvetésére, mert a nyár folyamán a szenátusi Parlamentarian informálisan 

jelezte, hogy az életre szóló, előbb-utóbb állampolgársághoz vezető tartózkodási engedély megadása több 

millió embernek semmiképpen sem tekinthető pusztán költségvetési kérdésnek.21  

A demokraták szerint a Build Back Better Act-be belecsempészett, 2031-ben automatikusan lejáró átmeneti 

tartózkodási engedély nem számít amnesztiának. Ugyanakkor a Center for Immigration Studies szerint jó esély 

látszik arra, hogy a szerzett jogok védelmének elvére hivatkozva a 2031-es határidőt szövetségi bírói döntés 

hosszabbítsa meg akkor is, ha a Kongresszus ezt esetleg elmulasztaná megtenni.22  Igy a bevándorlási 

törvények betartatásával foglalkozó erőszakszervezetek ellehetetlenítése mellett ez az intézkedés sem 

értelmezhető másképp, mint de facto letelepedési engedélyként, illetve egy hatalmas lépésként a de jure 

állandó státusz felé. 

Összegzés, kitekintés 

Miután a republikánusok és a centrista demokraták ellenállásán már a kezdeti szakaszban zátonyra futott 

Biden – rögtön beiktatásának napján – bemutatott bevándorlási reformtervezete, a demokrata kormányzat 

adminisztratív eszközökhöz nyúlt, hogy a lehető legjobban megnehezítse a bevándorlással foglalkozó 

hatóságok számára hátrányosnak ítélt törvények betartatását. A bíróságokon hosszú hónapok alatt 

megszülető, az említett adminisztratív intézkedéseket felfüggesztő korlátozó végzések leperegnek a 

szövetségi kormányzatról, amely villámgyorsan ad ki újabb és újabb, a hatóságok munkáját blokkoló 

utasításokat. Az illegális bevándorlók elleni hatósági fellépés blokkolása pedig véleményem szerint felér egy 

de facto letelepedési engedéllyel.  

                                                        
19 H.R. 5376. 2021. 
20 KRIKORIAN 2021.  
21 Elizabeth McDonough, a szenátusi Parliamentarian szavaival: „The change in status to LPR [lawful permanent residency] 
remains a life-long change in circumstances the value of which vastly outweighs its budgetary impact.” – CBS 2021a. 
22 KRIKORIAN 2021. 
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Ezzel párhuzamosan a demokraták az eredeti bevándorlási reformcsomagból kiemelték az amnesztiát, és 

azt felpuhítva beépítették Biden masszív gazdasági-szociális helyreállítási csomagjába, amelyet a filibuster 

megkerülésével, speciális költségvetési eljárással szeretnének átvinni a Szenátuson. November 19-én az 

USA Kongresszusénak alsóháza 220 igen és 213 nem szavazattal elfogadta a Build Back Better Act-et.23 Az 

előterjesztés most a Szenátus elé fog kerülni. Az elkövetkező hetekben két fontos kérdésre fogunk választ 

kapni. Az első, hogy a szenátusi Parlamentarian engedélyezni fogja-e a speciális költségvetési eljárás 

alkalmazását a bevándorlást szabályozó passzusok kapcsán. A második pedig, hogy a centrista demokraták 

támogatni fogják-e az átmeneti letelepedési engedélyt magába foglaló törvénycsomagot.24 Figyelemreméltó, 

hogy a februárban beterjesztett javaslattal ellentétben eddig egyik centrista kulcsszenátor sem tiltakozott 

hevesen a javaslat ellen. Egy dolog azonban biztosnak látszik: beiktatása óta Biden még soha nem volt 

ennyire közel ahhoz, hogy végrehajtsa az amerikai történelem valaha volt legnagyobb amnesztiaprogramját.  

                                                        
23 CBS 2021b. 
24 NEWSWEEK 2021. 
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