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Тръмп: нова имиграционна политика в САЩ?
Източник: Population & Avenir, No. 737, март-април 2018 г,
https://www.population-et-avenir.com/revue-population-avenir/ ; www.cairn.info/revue-population-et-avenir.htm ;
http://www.cairn-int.info/journal-population-et-avenir.htm)

Откакто Президентът Тръмп е на власт,
имиграционната политика на САЩ е според мнозина коментатори напълно нова.
Американската администрация, тази на
страна, чието население до голяма степен се е сформирало от мигрантски притоци, е станала враждебна на имиграцията. Каква е всъщност реалността?

◆◆ премахването на временните защитни мерки спрямо

чуждите граждани, въведени от предишните администрации;
◆◆ рязкото намаляване на приема на бежанци5.

От ЖерарФрансоа
Дюмон

Р

итмувана от публикуването от множество туитове, някои от които противоречат на изказванията
на неговите близки сътрудници, политиката на
президента Тръмп изглежда трудна за разшифроване.
Въпреки това, поне в една област, тази по темата за имиграцията, последователността и упоритостта на Тръмп
в прилагането на програма му са изключителни, и дори
изумителни. Конкретно, в демократичните общества
избирателите доста често констатират, че има тенденция избраният президент да се отклонява от предизборните си обещания. Президентът Тръмп обаче изглежда
решен да изпълни предизборните си обещания.

Като с горепосоченото се намалява и обема на обработваните заявления за семейно имигриране.
Въпреки правомощията, притежавани от Конгреса, от съдилищата и автономността на общините, някои от които
отказват да прилагат президентски укази, имиграцията в
Съединените щати, легалната и нелегалната, значително
намалява след избора на Тръмп.

◗◗ Връщането на старите методи

Трябва ли да се счита, че заложените принципи за
постигането на тази цел, като например налагането на
квоти клонящи към нулата спрямо определени страни,
или мобилизирането на полицейските служители, са безпрецедентни в миграционната история на Съединените
щати? В действителност тази страна винаги е водила политики, чиято цел е била, в зависимост от съответната
гледна точка, да овладява или да ограничава имиграцията. И като примери, нека си припомним някои от реше◗◗ Една ясно обявена политика
нията. През 1798 г., това беше Законът за чужденците и
за противодържавната дейност, предвиждащ мерки за
Така, на 31 август 2016 г. в речта си във Феникс, щата
Аризона, няколко месеца преди изборите, Доналд
забавяне на процедурата за натурализация, считана като
Тръмп представя десет предложения за имиграционнапрекалено ускорена. От 1882 г. до 1943 г. Китайският
та политика на САЩ. Посочените цели са намаляването
закон за изключване от имиграцията забранява влина имиграцията именно чрез по-строгото прилагане на
зането в страната на граждани на Китай. Друг пример,
съществуващите закони спрямо нелегалната имиграция.
във Федералния център за имиграция във Форт КлинТази реч е най-детайлната през цялата му кампания. Въ- Имиграционната тън, в крайната южна точка на Манхатън, а след това и
просът за имиграцията се превръща в последствие в една
на остров Елис, от 1892 г. нататък са въведени критеот ключовите теми на направените декларации в кампаполитика на
рии с цел определянето на категории хора, които да се
нията му1 и е една от обяснителните причини, довели до
изолират или на които даже да се откаже влизането на
електоралната му победа срещу Хилари Клинтън.
администрацията територията. Морските компании, които са превозвали
мигранти, се задължават да ги връщат за своя сметка6.
Веднага след встъпването си в длъжност през януари
2017 г. президентът Тръмп започва да работи по изНа около 2% от пристигналите е отказан прием в СъедиТръмп,
пълнението на предложенията си. Безспорно, гръмкото
нените щати поради лошото им здравословно състояние
оповестяване на изграждането на « стена » по продъл- съответстваща на или поради криминалното им минало.
жение на американо-мексиканската граница, което в
Трябва да се отбележи, че миграционната политика на
действителност щеше да е само продължение на вече предизборните
Съединените щати често се е опирала на логиката на квосъществуващите2 прегради3, все още не е реализирано.
тите, решени от Конгреса, въпреки че географските квоти
Но това не трябва да омаловажи факта, че Тръмп конù ангажименти, са премахнати между 1978 г. и 2016 г., но след това, през
кретизира няколко от анонсираните мерки :
2017 г., са частично върнати. За в бъдеще, избирателите са
◆◆ по-стриктното прилагане на имиграционните закони, има исторически тези, които с вота си на парламентарните и на президентпозволяващи възпрепятстването на нелегалните имиските избори ще решават каква ще бъде водената политигранти;
прецедент.
ка по въпроса.
◆◆ отмяната на множество мерки, които възпрепятстваха
4
Превод от френски Светла Гиймо-Велчева
експулсирането на нелегални имигранти ;
Професор в
Университета
Париж IV Сорбона.
Президент и
Редакционен
директор на
списанието Population
& Avenir.

(traduit du français par Svetla Guillemot-Veltcheva)

1. В условията на разделеното гласуване по категории население;
вижте Дюмонт, Жерар-Франсоа, Политическа демография. Законите на
геополитиката на населението, Париж, Елипси, 2007 г.
2. Гусо, Мишел, « Проектът на Доналд Тръмп да издигне на « стена »
между Мексико и Съединените щати » , Настоящ разум, юли 2017 г.

3. Наистина съществува стена, издигната през 1994 г. между
граничните градове Сан Диего (Съединени щати) и Тихуана (Мексико)
и прегради, строени с прекъсвания от 2006 г. насам.
4. Въпреки това, този въпрос е предмет на преговори с Конгреса.

5. В знак на признаване на световната бежанска криза,
администрацията на Обама увеличи броя на бежанците от 70 000
на 85 000 при президентската 2016 г. и на 110 000 през 2017 г.,
Администрацията на Тръмп веднага намали лимита за 2017 г. на 50
000. В крайна сметка през управленската 2017 г. бяха приети 53 716
бежанци.
6. От тук и решението на тези, които тръгваха от Шербур, лично да
извършват проверките преди отплаването; вижте „Шербур, от една
миграция към друга“, Льо Монд, 5 април 2016 г.
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