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A FRUSZTRÁCIÓ CSÚCSA –  

SZERÉNY VÁLLALÁSOK A SUMMIT OF THE 

AMERICAS 2022 TALÁLKOZÓN  

 

Kilencedik alkalommal rendezték meg a nyugati félteke legnagyobb szabású kormányzati 

csúcstalálkozóját június elején Los Angelesben. A Summit of the Americas 1994-es indulásakor a 

remény, a szolidaritás, a kontinenst érintő közös kihívásokra adott közös válaszok keresésének 

jegyében telt. Huszonnyolc év elteltével azonban mély törésvonalak alakultak ki a résztvevők, 

elsősorban az Egyesült államok és a latin-amerikai térség országai között. A regionális hatalom 

Brazília a BRICS-csoport tagja és gazdaságilag – akárcsak több másik állam – Kínához közeledik, 

mely egyre aktívabb Latin-Amerika és Karib-térség politikát folytat. A Biden-kormányzat – 

belpolitikai megfontolásból –a migrációt is a csúcs napirendjére vette, ám a témában nem született 

áttörés, s továbbra sem látni, hogy milyen mechanizmussal lehet menedzselni a délről északra 

irányuló, az USA-ba érkező külföldiek számában történelmi rekordot eredményező vándorlást. 

Mi a Summit of the Americas? 

1994 januárjában Bill Clinton akkori amerikai elnök azt javasolta, hogy szervezzenek elnöki csúcstalálkozót az 

amerikai kontinens vezetőinek részvételével az Egyesült Államokban, s vitassák meg a következő kérdéseket: 

Demokratikus elvek és értékek; az intézmények megerősítése; Közös stratégiák a demokrácia megszilárdítására, 

a kereskedelem bővítésére és a fokozott integrációra; A demokrácia és a gazdasági reform előnyeit biztosító 

mechanizmusok; Új kapcsolatok a fejlődés útjában álló akadályok leküzdésére; A meglévő intézmények 

integrálása és megerősítése. A csúcs helyszínéül Clinton Miamit, időpontjául az év decemberét javasolta.1 

1994 első félévében az Egyesült Államok kétoldalú konzultációkat folytatott a találkozóra vonatkozó 

nyilatkozat és cselekvési terv kidolgozása érdekében. A következő hónapokban kormányközi találkozókat 

tartottak, számos nemzetközi szervezet dokumentumokkal és javaslatokkal járult hozzá a sikerhez, amelyeket 

a csúcstalálkozó szervezői és résztvevői figyelembe vettek.  Az Amerikai Államok Szervezetének koordinátorai 

 
1 SUMMIT. 
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az év novemberében a virginiai Airlie House-ban találkoztak, hogy megállapodjanak a végleges 

dokumentumokról.  Ez volt az első alkalom, hogy a 34 ország képviselői egy asztalhoz ültek, hogy egyenlő 

feltételek mellett megvitassák és megtárgyalják a cselekvési terv kötelezettségvállalásait, amelyeket a 

csúcstalálkozó valamennyi résztvevő országa majd jóváhagy. Ez a végül december 9-11. között tartott 

rendezvény végén meg is történt.2  

Ez volt az első olyan csúcstalálkozó az amerikai kontinensen, amelyen az összes vezető demokratikusan 

választott volt, és az első olyan, amelyen Kanada és a karibi szigetállamok is részt vettek. Az alapelvekről szóló 

nyilatkozat az amerikai kontinens demokráciáinak közösségének megőrzésén és megerősítésén alapuló, a 

fejlődést és a jólétet szolgáló paktumot hozott létre. A dokumentum a gazdasági integráció és a 

szabadkereskedelem révén a jólét bővítésére törekedett; a szegénység és a diszkrimináció felszámolására a 

féltekén; valamint a fenntartható fejlődés biztosítására a környezet védelme mellett.3 

Hogyan zajlott az idei csúcs? 

A sorrendben kilencedik csúcsot Los Angelesben tartották június 6. és 10. között, mottója a Fenntartható, ellenálló 

és méltányos jövő építése volt. Az USA elnöke négy nagy témakört javasolt a Külügyminisztérium közleménye 

alapján: „Az Egyesült Államok a régió érdekelt feleivel együtt azon fog dolgozni, hogy vezetői szintű 

kötelezettségvállalásokat és konkrét intézkedéseket biztosítson, amelyek drámaian javítják a világjárványra való 

reagálást és az ellenálló képességet, elősegítik a zöld és méltányos helyreállítást, erős és befogadó demokráciákat 

építenek, és kezelik az illegális migráció kiváltó okait.”4 Az állami vezetők fórumának három társrendezvénye 

is volt: a Kilencedik Civil Társadalom Fórum, a Hatodik Fiatal Amerikák Fórum és a Kilencedik Vállalati 

Elnökök Fóruma.5 

 A találkozót beárnyékolta, hogy Joe Biden az antidemokratikus berendezkedésre hivatkozva nem hívta 

meg Kuba, Venezuela és Nicaragua elnökeit, bár ezt az eseményt megelőző napokig csupán lebegtette. Több 

állam vezetője ezért, a szolidaritást hiányolva bojkottálta a csúcsot. Így tett Mexikó, Honduras, Guatemala, El 

Salvador, Bolívia és Saint Vincent és a Grenadine-szigetek elnöke is, sőt Nayib Bukele salvadori elnök fel sem 

vette az amerikai tisztviselőknek a telefont, akik győzködni próbálták volna a részvételről. Az ügy azért 

 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 DEPARTMENT OF STATE. 
5 MAXWELL. 
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különösen kínos Biden számára, mivel Barack Obama alelnökeként 16-szor utazott a latin-amerikai régióba, 

melynek felelőse volt.6  Némi vigaszt jelenthetett, hogy részt vett a csúcson az egyébként Trump-rajongó Jair 

Bolsonaro brazil elnök, aki először találkozott Bidennel és megbeszélésüket fantasztikusnak nevezte.7 

 Szintén negatívan színben tüntette fel a Biden-adminisztrációt a találkozó politikai előkészítetlensége. Az 

amerikai ügyekért felelős diplomata jelenleg nem ismert. Az OAS-ba delegált képviselő, Frank O. Mara 

kinevezése elakadt a Szenátusban. Bob Menendez, New Jersey demokrata szenátora nem döntött még a jelölt 

támogatásáról, míg Marco Rubio, Florida republikánus szenátora elutasítja azt.8 A személyügyi problémán túl 

gondot jelent az is, hogy az USA számtalan olyan gazdasági kérdést vett fel napirendre, melyet előzetesen nem 

tárgyalt meg külön-külön a résztvevő tagállamokkal, és az esemény inkább szólt a Demokrata Párt bázisának, 

mintsem a latin és karibi partnereknek. A csúcs azonban nemcsak gazdasági ügyekben tűnt a belpolitika 

túszának. A migráció napirendre vétele régóta megoldatlan belpolitikai helyzetet tükrözött, a három autoriter 

vezető kizárása pedig a floridai emigráns latino szavazóbázisnak tett gesztus volt, mintsem higgadt reálpolitikai 

lépés.9 Bident a sajtókonferencián szembesítették is azzal, hogy ha problémája van az autokratákkal, miért 

találkozik Szaúd-Arábia koronahercegével, Mohamed bin-Szalmánnal.10  

 A csúcson az is világossá vált, hogy az USA – legalábbis egyelőre – nem tud mit kezdeni Kínának a térségre 

gyakorolt hatásával. Míg Kína 2002-ben 18 milliárd dollár értékben kereskedett Latin-Amerikával, 2022-ben 

ez az érték már 449 milliárd dollár volt. Kína ma Brazília, Argentína, Chile és Peru első számú kereskedelmi 

partnere. Rézbe, lítiumba, szójába és kukoricába fektetett be. Infrastrukturális és pénzügyi megállapodásokat 

kötött. A BRICS-csoport tagja, mely a demokráciákkal és az autoriter rezsimekkel egyaránt tárgyalni fog. A 

latin-amerikai agytrösztök és tudósok behálózását célzó politikája rendkívül hatékony és diszkrét. 11 

(Megmosolyogtató, hogy a résztvevőknek adott ajándékcsomagban napszemüveget és vizespalackot helyeztek 

el a szervezők – mindkettőt Kínában gyártották.)12 

 
6 NEUMAN. 
7 REUTERS 
8 MAXWELL. 
9 SOLOMON – HESSON. 
10 MAXWELL. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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 További, óvatosan került téma, hogy a latin-amerikai országok nem voltak egységesek az Ukrajna elleni 

orosz invázió elítélésében. 

A fentiek alapján az USA kétszeres bogotái nagykövete emiatt fogalmazhatott úgy, hogy „ha az első csúcs 

a nagy várakozásoké volt, akkor ez a nagy frusztrációké.”13  

Hogyan értékelik elemzők a csúcsot? 

A csúcsot a térség külpolitikai szakértői láthatóan nem értékelték lelkesen.  

Oliver Stunkel, a brazil Getulio Vargas Alapítvány docense szerint „domináns témák, mint az 

energiaválság és az ukrajnai háború nem hagytak Bidenéknek sok geopolitikai mozgásteret.” Shannon K. 

O’Neil, az amerikai Council of Foreign Relations munkatársa szerint „nem mutattak be átfogó vagy akár 

konkrét terveket a felmerült kényes kérdéseknek a megoldására, ehelyett inkább a jövőbeli erőfeszítések 

lehetséges irányait jelölték ki.” Andrés Rosental, a Mexikói Külügyi Kapcsolatok Tanácsának alapítója szerint 

„sok vezető azt várta, hogy az Egyesült Államok jelentős bejelentést tesz Latin-Amerika infrastruktúrájának és 

gazdasági fejlődésének finanszírozására. Azonban, ahogyan az már egy ideje tapasztalható, az ígéretek nagy 

része olyan magánszektorbeli beruházás volt, amelyet az előző amerikai kormányok ajánlottak fel, és amely 

soha nem valósult meg.” Juan Battaleme, az Argentin Külügyi Intézet kutatási igazgatója szerint „a probléma 

a prioritásokkal van. A globális kihívások halmozódása mellett a régió valószínűleg a csúcstalálkozó után is a 

szokásos módon folytatja majd a munkát, különösen mivel a latin-amerikai kormányok gyakran inkább 

kétoldalú alapon, mint többoldalúan dolgoznak. Mindez bonyolult feladattá teszi a vezetést a nyugati féltekén. 

A 2022-es csúcstalálkozó azt mutatja, hogy a pozíció nyitott mindenki számára, aki el akarja fogadni a 

kihívást.”14 Christopher Sabatini, a brit Chatham House vezető elemzője szerint „Az USA nem végezte el a 

diplomáciai alapmunkát. Az amerikai befektetések lelassultak a régióban, amelyet súlyosan érintett a 

világjárvány. Kína viszont kitölti a vákuumot. Bevonja őket Egy Övezet Egy Út kezdeményezésébe, amely 

Peking külpolitikájának egyik legfontosabb eleme, és amely infrastrukturális és beruházási programokat használ 

a gazdasági integráció előmozdítására és diplomáciai befolyásának növelésére. A soft powernek ez a formája segít 

Kínának abban, hogy a nemzetközi rendszert egy kicsit jobban a maga javára alakítsa át. Ennek a befolyásnak 

 
13 NEUMAN.  
14 CFR. 
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a bizonyítéka, hogy Latin-Amerikában egyre több ország szakítja meg a kapcsolatot Tajvannal. Nicaragua és a 

Dominikai Köztársaság Kína pénzügyi ösztönzői nyomán változtatta meg álláspontját.”15 

Milyen helyzetkép rajzolható 2022 júniusában a kontinenst érintő migrációs folyamatokról?16 

A nemzetközi és a legfrissebb összehasonlítható adatok alapján az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális 

Ügyek Főosztálya (UN DESA) szerint 2020 közepére minden negyedik (2 %) a világ összes nemzetközi 

migránsának egynegyede az amerikai kontinensen, összesen 73,5 millióan.  

A fő célrégió Észak-Amerika, messze az Egyesült Államok vezetésével, amely a világ legnagyobb számú 

nemzetközi migránsát fogadja (közel 51 millió) és Kanada (8 millió), majd Dél-Amerika következik (Argentína 

2,3 millióval, Kolumbia 1,9 millióval). A régión belüli migráció különösen magas Dél-Amerikában, ahol öt 

migránsból majdnem négy a becslések szerint az amerikai alrégió egy másik országában él. Továbbá a 

migránsok továbbvándorlása jellemző a kontinens más országaiba.  

A nemzetközi migráns népesség a kontinensen 2020 közepén a teljes népesség 7,2 százalékát tette ki, ami 

kétszerese a világátlagnak. A nők a nemzetközi bevándorlók az összes nemzetközi migráns 51,3 százalékát 

tették ki a kontinensen, ez magasabb, mint a világ 48,1 %-os átlaga.  

Milyen vállalásokat tettek az államok a migrációval kapcsolatban?17 

A migráció kezelésével kapcsolatos nyilatkozat négy fő pillér köré szerveződik: (1) stabilitás és segítségnyújtás 

a közösségeknek; (2) a legális útvonalak kiterjesztése; (3) humánus migrációkezelés; és (4) összehangolt 

vészhelyzeti reagálás.  

Az első pillérben:  

- Belize 2022 augusztusában hajtja végre a közép-amerikai és a CARICOM-országokból 18  érkező, 

meghatározott ideig illegálisan az országban tartózkodó migránsok legalizálására irányuló programot. 

 
15 BARRY. 
16 IOM. 
17  A Fehér Ház közleményének leirata, lásd itt: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-
releases/2022/06/10/fact-sheet-the-los-angeles-declaration-on-migration-and-protection-u-s-government-and-foreign-
partner-deliverables 
18 Karib-tengeri Közösség.  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/10/fact-sheet-the-los-angeles-declaration-on-migration-and-protection-u-s-government-and-foreign-partner-deliverables
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/10/fact-sheet-the-los-angeles-declaration-on-migration-and-protection-u-s-government-and-foreign-partner-deliverables
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/10/fact-sheet-the-los-angeles-declaration-on-migration-and-protection-u-s-government-and-foreign-partner-deliverables
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- Kolumbia megerősítette elkötelezettségét, hogy 2022 augusztusának végéig összesen 1,5 millió venezuelai 

migránsnak és menekültnek adja ki a legalizálási engedélyt. 

- Costa Rica kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2020 márciusa előtt érkezett venezuelai, nicaraguai és kubai 

migránsok számára a szükséges pénzügyi források megszerzésétől függően megtervezi a különleges 

ideiglenes kiegészítő védelmi kategória megújítását, és nemzetközi munkacsoportot hív össze a 

végrehajtáshoz szükséges további közvetlen támogatás és pénzügyi források biztosítása érdekében.  

- Ecuador végrehajtási rendeletet adott ki, amely utat teremt a legális migrációs státuszhoz azon venezuelaiak 

számára, akik rendszeresen, hivatalos belépőkapun keresztül léptek be az országba, de jelenleg nincs 

státuszuk. Ez a folyamat magában foglalja a kísérő nélküli vagy elkülönített migráns gyermekeket és a 

migrációs amnesztiát. A dokumentum a legalizálási folyamathoz szükséges személyazonosító okmányok 

biztosítását tervezi, figyelembe véve a venezuelai állampolgárok jelenlegi nehézségeit. Ezt a folyamatot ki 

kívánja terjeszteni valamennyi venezuelai állampolgárra. 

- Az Egyesült Államok további támogatást fog nyújtani a migrációval kapcsolatos válságkezelési 

mechanizmushoz, további 25 millió dollárt fog biztosítani a Világbanknál működő globális kedvezményes 

finanszírozási eszköz (GCFF) számára, hogy Latin-Amerika országai, például Ecuador és Costa Rica 

prioritást élvezzenek az országukban tartózkodó, lakóhelyüket elhagyni kényszerült migránsok és 

menekültek számára nemrég bejelentett legalizálási programjaikban. Az új finanszírozás támogatná a 

regisztrációs folyamatokat, a szociális szolgáltatások kiterjesztését, az integrációs programokat, és olyan 

befogadó közösségek javát szolgálná, amelyek nagylelkűen megnyitották kapuikat a legkiszolgáltatottabbak 

előtt. 

- Az Egyesült Államok 314 millió dolláros új PRM- 19  és USAID-támogatást jelentett be az amerikai 

kontinens stabilizációs erőfeszítéseihez, mely magában foglalja a régió 17 országában élő venezuelaiak 

társadalmi-gazdasági integrációjának és humanitárius segítségnyújtásának támogatását. 

A második pillérben: 

- Kanada növelni fogja a kontinensről érkező menekültek áttelepítését, és 2028-ig akár 4000 személy 

befogadását tűzte ki célul, tartós megoldást nyújtva számos menekültnek a régióban, továbbá 2022-2023-

ban 26,9 millió dollárt fordít további finanszírozásra a migrációval és védelemmel kapcsolatos 

kapacitásépítésre az amerikai kontinensen. Ez a finanszírozás Latin-Amerikában és a Karib-térségben olyan 

projekteket támogat, amelyek a menekültek és migránsok társadalmi-gazdasági és munkaerő-piaci 

 
19 Bureau of Population, Refugees, and Migration – a Külügyminisztérium humanitárius ügyekkel foglalkozó irodája. 
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integrációjának támogatására, a határ- és migrációkezelési rendszerek javítására, a migránsok, menekültek 

és befogadó közösségek jogainak védelméhez való hozzájárulásra, a nemek közötti egyenlőség és az 

inkluzív gazdasági növekedés előmozdítására, valamint a migránscsempészet és az emberkereskedelem 

megelőzésére és kezelésére irányulnak.  

- Kanada arra számít, hogy 2022-ben több mint 50 000 mezőgazdasági munkást fogad Mexikóból, 

Guatemalából és a Karib-térségből. Kanada határozottan támogatja a munkaerő mobilitását, és továbbra 

is aktívan támogatja a migráció szabályos útjait, beleértve a munkaadók munkaerőigényére reagáló 

ideiglenes külföldi munkavállalói programokat is, a munkaerő-piaci hiányosságok kezelése érdekében és az 

illegális migráció alternatívájaként. 

- Guatemala új jogszabályt hagy jóvá a legális munkaerő-migrációs programok előmozdítása érdekében. A 

jogszabály mentesíti a repülőjegyeket a hozzáadottérték- és az indulási adó alól azok számára, akik a 

Munkaügyi Minisztériumon keresztül szerzett, ideiglenes külföldi munkaszerződések alapján utaznak. Az 

új kezdeményezés egy szélesebb körű guatemalai programsorozat és politika része, amelynek célja a 

munkaerő-migrációs programokhoz való hozzáférés bővítése, az etikus toborzás biztosítása és a guatemalai 

munkavállalók jogi védelmének előmozdítása. 

- Mexikó a meglévő határ menti munkavállalói kártya programot további 10 000-20 000 kedvezményezettre 

fogja kiterjeszteni. Ez a program nagyobb munkaerő-mobilitást tesz lehetővé a mexikói munkaadók 

igényeinek kielégítése, a közép-amerikai gazdasági fejlődés előmozdítása és az illegális migráció 

alternatívájának biztosítása érdekében.  Mexikó emellett új ideiglenes munkaerőprogramot indít, amely 

évente 15-20 000 guatemalai munkavállaló számára biztosít munkalehetőséget Mexikóban.  A mexikói 

kormány célja, hogy középtávon kiterjessze a programra való jogosultságot Hondurasra és El Salvadorra 

is. Mexikó 20 000 elismert menekültet fog integrálni a mexikói munkaerőpiacra a következő három évben. 

Az UNHCR támogatásával a program a Mexikóban elismert menekültként jogszerű státusszal rendelkező 

személyeket összekapcsolná a munkaerőhiánnyal küzdő régiókban kínálkozó munkalehetőségekkel. Az 

UNHCR, a magánszektor és a mexikói kormány közös kezdeményezése révén mind a menekültek, mind 

a cégek profitálnak majd a mexikói hivatalos munkaerőpiacra való sikeres integrációból. 

- Az Egyesült Államok elindítja Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) 65 millió dolláros kísérleti 

programját, amely a H-2A program keretében mezőgazdasági munkaerőt alkalmazó amerikai gazdálkodók 

támogatását szolgálja. A projekt elősegíti az USA élelmiszer- és mezőgazdasági ellátási láncának 

rugalmasságát és a kormány három fő prioritását: (1) az amerikai gazdasági fellendülés előmozdítása a 

mezőgazdaságban jelenleg tapasztalható munkaerőhiány kezelésével; (2) az illegális migráció csökkentése 
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a legális útvonalak kiterjesztésével; és (3) az „importált” mezőgazdasági migráns munkavállalók 

munkakörülményeinek javítása.  

- Az Egyesült Államok 11 500 nem mezőgazdasági idénymunkás H-2B vízumot biztosít Közép-Amerika és 

Haiti állampolgárai számára.  

- Az Egyesült Államok vállalja, hogy a 2023-2024-es pénzügyi év során 20 000 menekültet telepít le az 

amerikai kontinensről. Ez háromszoros növekedést jelent az idei évhez képest, és tükrözi a Biden-

kormányzat határozott elkötelezettségét a menekültek befogadása mellett. A nyugati féltekén jelentősek a 

védelmi igények. Több mint 5 millió venezuelai kényszerült lakóhelyét elhagyni az amerikai kontinensen, 

és több százezer ember más latin-amerikai és karibi országokból szintén lakóhelye elhagyására kényszerült.  

- Az Egyesült Államok növelni fogja a haiti menekültek letelepítését, újraindítja és növeli részvételét a haiti 

családegyesítési programban és újraindítja a kubai családegyesítési programot.  

- Spanyolország (megfigyelő állam) megduplázza a hondurasiak számára a spanyolországi körkörös 

migrációs programokban való részvételre szolgáló munkaügyi útvonalak számát. 

A harmadik pillérben:  

- Az Egyesült Államok bejelentette, hogy a maga nemében első, eddig példátlan méretű kampányt indít a 

latin-amerikai embercsempész-hálózatok megzavarására és felszámolására. Az elmúlt két hónapban az 

Egyesült Államok a Belügyminisztériumon keresztül több mint 1300 rendőrt küldött a régióba, és több 

mint 50 millió dollárt fektetett be e tevékenységek támogatására. Május végéig az erőfeszítések összesen 

mintegy 20 000 akciót eredményeztek, beleértve letartóztatásokat és büntetőeljárásokat, az emberek 

elrejtésére és csempészésére használt házak és járművek lefoglalását, valamint bűnügyi nyomozásokat. A 

DHS értékelése szerint ennek köszönhetően naponta 900-zal kevesebb migráns érkezik a délnyugati 

határra, és még csak most kezdték el. Az Egyesült Államok arra törekszik, hogy a régió más kormányaival 

együtt bővítse erőfeszítéseit az információcsere javítása, a kapacitásépítés és a bűnügyi nyomozások 

előmozdítása érdekében. 

- Az Egyesült Államok javítani fogja a határon a menekültügy hatékonyságát és méltányosságát. Május végén 

a Belbiztonsági Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium új eljárást kezdett alkalmazni, amely javítja és 

felgyorsítja a gyorsítottan kitoloncolandók kérelmeinek feldolgozását, annak biztosítása érdekében, hogy a 

menedékjogra jogosultak gyorsan megkapják a menedékjogot, a nem jogosultakat pedig azonnal 

eltávolítsák. Az új eljárás egy újabb lépés egy működőképesebb és észszerűbb menekültügyi rendszer felé, 

amely csökkenti a bevándorlási bíróságok ügyterhét, miközben az egyének számára gyors és méltányos 
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döntést biztosít az ügyükben. A DHS fokozatosan hajtja végre ezt a szabályozást, amely a teljes körű 

végrehajtás után több évről néhány hónapra fogja lerövidíteni az igazgatási eljárást. 

Összegzés 

1. A Biden-kormányzat által követett migrációs politika beemelése az Amerika-csúcstalálkozó fő témái 

közé belpolitikai indíttatásból történt. Az irreguláris migránsok száma történelmi rekordokat dönt, az 

elnök pedig ezzel kívánta demonstrálni azt a megközelítését, hogy csak kontinensi szintű 

együttműködéssel kezelhető a probléma. Eddigi intézkedései kifejezetten visszatetszést keltettek a 

társadalomban. A Politico által rendelt, 2022. június 17. és 22. között, 2 004 regisztrált választópolgár 

megkérdezésével készült közvélemény-kutatás szerint mindössze 11 százalék helyesli határozottan Biden 

bevándorlással kapcsolatos tevékenységét, ami valószínűleg az elnök támogatottságának legalacsonyabb 

szintjét jelenti. További 23 százalék valamelyest helyesli Biden bevándorlással kapcsolatos munkáját, ami 

így összességében 34 százalékos általános támogatottságot jelent. 42 százalék azok aránya, akik 

határozottan helytelenítik Biden bevándorlással kapcsolatos tevékenységét. Ha ehhez hozzáadjuk azt a 

további 12 százalékot, akik valamennyire helytelenítik Biden munkáját ebben a témában, akkor 54 

százalékos arányú rosszallást láthatunk.  A 11 százalékos erős egyetértési arány a legalacsonyabb ilyen 

osztályzat, amelyet Biden 14 témakörben kapott, a gazdaságtól kezdve az oktatáson át a fegyvertartási 

politikáig és az éghajlatváltozásig a felmérés során.20 

2. A csúcstalálkozón tett vállalások részben korábban tett, részben elégtelen ígéretek. Az USA 

szempontjából a közölt számok nem azt jelzik tehát, hogy áttörést értek volna el a kontinens államai a 

téma tekintetében és hogy jelentősen enyhülne a déli határra nehezedő nyomás. A friss, 2022. májusi 

adatok szerint idén 239 416 illegális bevándorlót tartóztattak fel a határőrök. 2021 azonos időszakéban, 

azaz január és május között ez a szám 178 795 fő volt, míg 2020 azonos időszakéban csupán 17 106 fő. 

Különösen visszatetsző, hogy a 2021-es és 2022-es érkezők között elsöprő arányt képviselnek az egyedül 

érkező felnőttek, ami egyértelmű trendforduló a Trump-éra 2019-es és 2020-as éveiben tapasztaltakhoz 

képest, ahol a családdal együtt vándorlók száma meghaladta az egyedül vándorlókét.21  

 
20 ARTHUR. 
21 CBP. 
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3. Ha a migrációt összkontinentális problémának látja a kormányzat, különösen érthetetlen Kuba és 

Venezuela, mint két kibocsátó állam kizárása a csúcstalálkozóról, leginkább azonban Nicaraguáé, mely a 

legfontosabb, kikerülhetetlen tranzitországok egyike. 

4. Beszédes, hogy a migráció témáján belül meghatározott négy pillérből csupán háromról szól a Fehér 

Ház közleménye. Az összehangolt vészhelyzeti reagálás terén nyilvánvalóan nem sikerült előrelépést 

elérni, márpedig a kibontakozó világgazdasági válság nyomán a vészhelyzetek gyakoribbá válása 

borítékolható.  

***** 
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