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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá snahou amerických vlád Billa Clintona a George
W. Bushe mladšího o zvýšení zabezpečení jižní hranice USA, aby zabránily nelegální
migraci a obchodu s drogami. Konkrétně se práce věnuje operaci Safeguard, v rámci níž
probíhalo zabezpečování v hraničním sektoru Tucson v Arizoně. Koncem 80. let a
začátkem 90. let se dostalo téma zabezpečení hranic a nelegální migrace do popředí
veřejné debaty v USA. Vláda Billa Clintona rozhodla o radikálním navýšení zabezpečení
na hranici a započala trend, který pokračuje dodnes. Práce sleduje období od roku 1994,
kdy operace začala, do roku 2006, kdy začala mohutná výstavba hraničního plotu na
hranici s Mexikem. Práce zjišťuje, jak bylo zvýšené zabezpečení hranice účinné v boji
proti nelegální migraci primárně v sektoru Tucson s doplněným kontextem celé jižní
hranice USA, a to skrze analýzu dostupných primárních a sekundárních zdrojů.

Abstract
This bachelor thesis deals with Bill Clinton’s and George W. Bush’s
administration efforts to secure the southern border of the USA, in order to stop illegal
migration and illegal drug trade. The thesis deals with securing efforts in Tucson border
sector in Arizona known as Operation Safeguard specifically. In the late 1980s and early
1990s, secure borders have become one of the main topics of American public debate.
Bill Clinton’s administration has begun with a radical budget increase for federal border
enforcement. The thesis focuses on the period of 12 years, starting in 1994 when
Operation Safeguard began and ending in 2006 when mass-construction of border fence
in Arizona began. The thesis investigates if the Operation Safeguard was a success, what

were it’s outcomes and did it affect local illegal migration, with the added context of the
US-Mexico border as a whole. The investigation is done by analysis of primary and
secondary sources.
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Úvod
Problematika střežení hranic má v moderní historii mnoho podob. Francie budovala
v první polovině 20. století na své hranici s Německem tzv. Maginotovu linii. Sérii
opevnění, která měla zpomalit případnou německou invazi. Spojené království v druhé
polovině 20. století přísně střežilo svoji hranici s Irskou republikou ve snaze zabránit
irským nacionalistickým skupinám v teroristických útocích v britskou vládou ovládaném
Severním Irsku. V neposlední řadě začaly Spojené státy na začátku 90. let silně zvyšovat
zabezpečení své hranice s Mexikem ve snaze zabránit nelegální imigraci a obchodu
s drogami.
Debata o tématu zabezpečení hranic bývá polarizovaná na odpůrce a zastánce a to
jak mezi akademiky, tak i mezi laickou veřejností. Zastánci zabezpečení hranic nejčastěji
argumentují potřebou bezpečnosti a národním zájmem, kterým má být ochrana hranice
jako taková. Odpůrci jsou názorově více roztříštěni. Nejčastěji však argumentují narušením
ekosystémů v hraničních regionech a malým dopadem zabezpečení hranice na boj proti
nelegální migraci, zločinu i terorismu.
V USA se toto téma dostalo do veřejné debaty až v 80. letech 20. století a od té
doby značně rezonuje mezi americkými voliči. V debatě převládaly hlasy zastánců větší
kontroly hranice a tak se hranice od nástupu Billa Clintona do úřadu amerického prezidenta
na začátku 90. let začala stále více zabezpečovat. S každým dalším prezidentem poté
docházelo k většímu zabezpečení, což je fenomén, který trvá až dodnes. Tato práce se
věnuje první vlně zabezpečování hranice za administrativy Billa Clintona a George W.
Bushe. Teritoriálně se zaměřuje na stát Arizona, kde v té době docházelo nejvíce pokusům
o nelegální přechod do USA, po státech Texas a Kalifornie.
Operace Safeguard, která začala v roce 1994, představovala nový strategický
přístup k ochraně hranic jižní Arizony americkou pohraniční stráží U.S. Border Patrol v
hraničním sektoru Tucson. Celá operace spadá pod celonárodní strategii U.S. Border Patrol
nazvané “Prevention Through Deterrence”, v překladu “prevence skrze odstrašení”, která
spočívala v odstrašení potenciálních migrantů a pašeráků od přechod hranice především z
Mexika viditelným zabezpečením hranice. Operace Safeguard se tak stala po operaci Hold
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the Line v Texasu a Gatekeeper v Kalifornii už třetí operací U.S. Border Patrol využívající
konceptů formulovaných v rámci Prevention Through Deterrence.
Strategie Prevention Through Deterrence je založena na předpokladu, že při
viditelném zabezpečení hranice v určitém úseku nebudou migranti a pašeráci riskovat její
přechod zde, ale pokusí se o přechod v méně zabezpečených oblastech. Takto viditelně
zabezpečit se měly především městské oblasti tzv. twin-cities (San Diego-Tijuana,
Nogales-Nogales a El Paso-Ciudád Juaréz), kde bylo nelegální překročení hranice
nejsnazší díky dobré infrastruktuře na obou stranách hranice a možnosti rychle se ztratit v
městské zástavbě. Méně zabezpečené oblasti, do kterých měla být nelegální migrace a
pašování přesunout, měly být podle U.S. Border Patrol hůře uzpůsobené pro překročení a
vhodnější pro kontrolu hranice, jelikož mělo jít především o nehostinné oblasti, které
postrádaly městský charakter. V těchto oblastech mělo poté menší množství agentů U.S.
Border Patrol snáze najít a zadržet případné migranty nebo pašeráky. Autoři strategie se
snaží co nejvíce přiblížit stavu kompletně chráněné hranice.
Samotná operace Safeguard začala 17. října 1994 a v duchu celonárodní strategie
dostal hraniční sektor Tucson příslib dodatečného personálu, modernizace vybavení a
výstavbu několikamílového hraničního plotu. Postupem času docházelo k dalšímu
navyšování jak personálu, tak i k modernizaci a nákupu vybavení, především pak po
programu dodatečného financování Safeguard 99 z roku 1999, který měl napravit
nedostatečné financování modernizace sektoru Tucson.
Cílem této práce je zjistit, zda bylo zabezpečování hraničního sektoru Tucson v
rámci operace Safeguard úspěšné a jaké měla operace vedlejší dopady v rámci sektoru i
v rámci kontextu celé jižní hranice USA.
V práci je použita metoda analýzy primárních zdrojů, která je doplněná kompilací
sekundárních zdrojů.
Práce sleduje kritéria úspěšnosti, která jsou dána ve stěžejním dokumentu pro
strategii “Prevention Through Deterrence”, a to Border Patrol Strategic Plan 1994 and
Beyond.1 Na základě jejich konfrontace s reálnými daty poté dojde k závěru, zda byla
Operace Safeguard úspěšná, či nikoli. Pro kontext je práce doplněna o srovnání s výsledky

1

The United States Border Patrol, "Border Patrol Strategic Plan 1994 And Beyond" (repr., The
United States Border Patrol, 1994). s. 10-11.
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jižní hranice USA jako celku. Výzkumnými otázkami, pomocí nichž práce posuzuje
úspěšnost operace. jsou:
a) Zvýšila se cena za zprostředkování ilegálního překročení hranice?
b) Bylo ve Spojených státech odsouzeno méně ilegálních imigrantů za závažnou
trestnou činnost?
c) Kleslo využití sociálních služeb a benefitů v USA?
d) Došlo k nárůstu legálních i nelegálních aktivit na oficiálních přechodech?
e) Klesl počet zadržených ilegálních imigrantů?
f) Bylo zaznamenáno více sofistikovaných pokusů o přechod?
g) Klesl počet zranění a úmrtí imigrantů na hranici?
h) Bylo chyceno méně ilegálních imigrantů ve vnitrozemí USA?
i) Došlo k přesunutí migračních toků do jiných sektorů a změně tradičního modelu
překračování hranice?
j) Došlo k přesunutí migračních toků do jiných sektorů?
k) Došlo ke změně tradičního způsobu překračování hranice?
Otázky vychází z kritérií úspěšnosti v již zmíněném dokumentu Border Patrol Strategic
Plan 1994 and Beyond a jsou sestaveny tak, že v případě kladné odpovědi na otázku jde o
úspěšné splnění kritéria.
Teritoriálně je práce vymezena především sektorem Tucson v Arizoně, jelikož
právě zde probíhala operace Safeguard. Zkoumání je doplněno srovnáním s jižní hranicí
Spojených států jako celkem. Toto doplnění má zajistit kontext v rámci něhož se sektor
Tucson nachází, jelikož nelegální migrace a pašeráctví jsou dynamické procesy probíhající
podél celé hranice. Tady by chtělo vysvětlit, proč právě Tucson a ne jiný sektor.
Práce sleduje období 1994 až 2006 amerického fiskálního roku, reálně tedy sleduje
období od září 1994 do září do srpna 2007. Důvodem použití amerického fiskálního roku
je citování amerických statistik v práci jako stěžejních zdrojů. Začátek sledovaného období
je určen počátkem operace Safeguard. Konec sledovaného období je určen náhlou masivní
výstavbou hraničních plotů a bariér v sektoru Tucson i jiných sektorech. Práce vychází z
předpokladu, že okolnosti pro ostrahu hranice se po tomto období mění natolik, že je nelze
analyzovat společně s předchozími roky.
Drtivá většina dostupné literatury se věnuje operaci Safeguard, nebo sektoru
Tucson v kontextu celé jižní hranice. Tituly, které se věnují přímo zabezpečení hranice v
Arizoně, jsou hlavně novinové články, nebo analýzy vládních agentur. Z odborné literatury
3

převažují hlavně sociologické a historické práce, které jsou pro potřeby této práce
především doplňkové. Odbornou literaturu věnující se tématu z pohledu bezpečnosti
můžeme rozdělit na dvě hlavní částí. Jednu tvoří zastánci procesu většího zabezpečování
hranice a druhou pak jeho odpůrci. V čem spočívá základ jejich odlišného vidění
problému?
Mezi autory podporující proces zabezpečování hranice patří především Samuel
Huntington a jeho The Special Case of Mexican Immigration a Kevin Johnson, který je
autorem Fear of an Alien Nation: Race, Immigration, and Immigrants. Tito autoři
argumentují především tím, že nelegální migrace je v současné míře natolik silná, že
narušuje tradiční americký integrační model „melting pot“, a je potřeba proti ní bojovat
v zájmu zachování národní identity. Dalším argumentem je otázka národní bezpečnosti a
suverenity, používaným především v kontextu 11. září a boje proti terorismu a válce proti
drogám.
Mezi autory odsuzujicí proces zabezpečení hranice patří Pia Orrenius s dílem
Illegal Immigration And Enforcement Along The U.S.–Mexico Border: An Overview, Pete
Andreas a jeho Border Games : Policing the U.S.-Mexico Divide a Tamara Wilson a její
Controlling immigration : a global perspective a Anti-immigrant Sentiment and the
Problem of Reproduction/Maintenance in Mexican Immigration to the United States od
Peta Heringa. Tito autoři argumentují především nízkou efektivitou zabezpečené hranice
v boji proti nelegální migraci a drogovému obchodu, která je zapříčiněna neexistencí
komplexního řešení těchto problémů, jehož má být zabezpečení hranice pouze součástí,
nikoli celým řešením. Dalším argumentem je, že zabezpečení hranice je především
politickým nástrojem pro získání popularity, jehož využívání zesiluje ve společnosti
antiimigrační nálady, v jejichž důsledku poté dochází k diskriminaci a omezování práv
imigrantů. Autoři rovněž argumentují, že zvýšené zabezpečení hranice přesunulo imigrační
trasy do více rizikových oblastí, kde dochází častěji ke zranění a úmrtí migrantů.
Práce využívá především primární zdroje. Jde především o databáze amerického
Department of Homeland Security a pod něj spadající agentury U.S. Customs and Border
Protection a U.S. Border Patrol. Dalším významným zdrojem jsou analýzy Government
Accountability Office.
Ze sekundárních zdrojů čerpá práce především ze sociologicko-historického díla
Davida E. Loreye, konkrétně z The U.S.-Mexican Border In The Twentieth Century, a to
především v první části práce k vysvětlení historického vývoje americko-mexického
4

pohraničí. Kniha je pro svůj nezaujatý pohled a zpracování považována za stěžejní dílo pro
studium americko-mexického pohraničí.
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1. Historický kontext pohraničí Spojených
států amerických a Mexika se zvláštním
zaměřením na 90. léta
V této kapitole se budu věnovat stručnému nastínění vývoje americko-mexického
pohraničí

se

zaměřením

na

jeho

proměny

v

posledním

půlstoletí.

Spojené státy a Mexiko sdílí hranici od roku 1803, kdy USA koupily rozsáhlé
území Louisiany na dnešním americkém středozápadě. Hranice se poté ještě dvakrát
změnila, v roce 1848 během války o území dnešního Texasu a v roce 1853 tzv. Gadsden
purchase, kdy USA odkoupily část hranice na svém dnešním jihozápadě. Po tomto aktu už
nenásledovaly žádné územní změny a vztahy mezi oběma zeměmi se začaly velmi
pozvolna zlepšovat. Po celé devatenácté století byl pohraniční region na obou stranách
řídce osídlen nevelkými uzavřenými komunitami bez velkého ekonomického významu,
které byly rozděleny vágně definovanou a nikým nestřeženou hranicí. Vzdálená centra
Washingtonu a Mexico City, stejně jako většina občanů obou států, nevěnovala zdejším
událostem velkou pozornost. V následujícím století však došlo k vývoji, na jehož konci
jsou dnešní megapole jako San Diego a Tijuana, stovky tisíc přechodů denně a jedna z
nejstřeženějších

hranic

na

světě.2

Přestože byla hranice určena politickými důvody,3 geografické podmínky zde měly
velký vliv na podobu lidského osídlení. Celý region je rozlehlý, hornatý a suchý. Ze západu
na východ měří oblast přes tři tisíce kilometrů, ze dvou třetin pokryta horami s výškou až
o čtyřech tisících metrech nebo pouští. Není divu, že zde až do poloviny dvacátého století
převládala relativně malá a ekonomicky soběstačná osídlení bez úzkých vazeb k vnějšímu
světu.4 K postupné proměně pohraničního regionu výrazně přispěly především velké

2

David E Lorey, The U.S.-Mexican Border In The Twentieth Century (repr., Lanham: SR Books,
2005). s. 2.
3
Hranice byla vyměřena v rámci série válek a mírových jednání mezi USA a Mexikem v první
polovině devatenáctého století. Oblast tehdy ještě nebyla detailně zmapována a politici tak kreslili částečně
“naslepo”.
4
Bruce Selcraig, "Poisonous Flows The Rio Grande", Los Angeles Times Magazine, 1992. s. 9.

6

investice do infrastruktury na konci devatenáctého století a ve třicátých letech dvacátého
století. Díky tomu se povedlo propojit do té doby izolované oblasti s vnějším světem.
Dalším silným impulzem pro místní ekonomiku byly dvě světové války a s nimi spojená
vysoká poptávka po zboží všeho druhu jak v jiných částech USA, tak ve světě. 5
Nedostatek pracovníků v USA během druhé světové války vytvořil podmínky pro
první velkou mexickou imigrační vlnu do Spojených států. Washington D.C. tehdy ve
snaze zajistit dostatečný výkon ekonomiky v době válečného úsilí aktivně nabádal
Mexičany, aby přijeli legálně pracovat do USA. Celý projekt dostal název Bracero a do
konce války umožnil legálně vycestovat statisícům Mexičanů za prací do Spojených států.
Část jich poté zůstala a vytvořila tak základ pro další příchozí z řad svých příbuzných a
známých v Mexiku. Nízké mzdové nároky a velká flexibilita mexických pracovníků, tzv.
braceros, změnila především americké zemědělství natolik, že je dodnes závislé na
neustálém

přílivu

pracovníků

z

jihu.6

V padesátých letech prudce rostl ekonomický význam pohraničí v Mexiku i USA
díky neutuchajícím vládním investicím.7 Rychle rostoucí průmysl lákal pracovníky z
vnitrozemí obou států. Především však v Mexiku odchod do pohraničí, eventuálně do USA,
znamenal útěk z přelidněného zemědělského jihu, zužovaného vysokou nezaměstnaností.
Americké pohraničí se stalo centrem leteckého, zbrojního a high-tech průmyslu, zatímco
braceros se čím dál více přesouvali do stálého zaměstnání v sektoru služeb. Tito Mexičané
se v USA začali usazovat nastálo, což vzbuzovalo nevoli v k nim do té doby lhostejné
americké společnosti. Tato nevole vyústila v roce 1965 ve zrušení programu Bracero.
Náhlý skokový nárůst nezaměstnanosti pak mexická vláda úspěšně vyřešila zřízením
bezcelních zón v hraničních městech a začaly vznikat tzv. maquilas - úspěšné
subdodavatelské závody pro americké firmy, které v roce 1990 tvořily přes 40 %
exportu.8

mexického

V osmdesátých letech zasáhla Mexiko hluboká hospodářská krize. Nabídka
veřejných služeb v pohraničí dlouhodobě nezvládala příliv obyvatel, což společně se
zhoršením ekonomiky vedlo k velkému poklesu životní úrovně a zesílení emigračních

5

David E Lorey, The U.S.-Mexican Border In The Twentieth Century (repr., Lanham: SR Books,
2005). s. 77.
6
Ibid, 120.
7
Ibid, 93.
8
David E Lorey, The U.S.-Mexican Border In The Twentieth Century (repr., Lanham: SR Books,
2005). s. 117.
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tendencí. V roce 1986 v reakci na rostoucí počet nelegálních imigrantů v USA, přijal
Kongres Imigration Reform and Control Act. Zákon umožňoval nelegálním imigrantům
do následujících tří let, tedy do roku 1989, beztrestně požádat o občanství. Zákon však
nepředpokládal, že statisíce Mexičanů, především ti s již legálně usazenými příbuznými v
USA, programu využijí k nelegální imigraci do Spojených států a následnému požádání o
občanství. Slibované zastavení nelegální imigrace a nasycení amerického pracovního trhu
se

ale

nekonalo

a

počet

nelegálních

imigrantů

nadále

rostl.9

Nově zvolený prezident Mexika od roku 1988 Carlos Salinas pozoroval úspěch
maquilas a pokusil se vytvořit pro ně vhodné podmínky v celém Mexiku a vyřešit tak
vleklou hospodářskou krizi. Jeho opatření zahrnovala snižování tarifů, prosazování
volného obchodu a především větší ekonomickou integraci se Spojenými státy, které měli
do země přitáhnout zahraniční kapitál. Vrcholem této integrace byla smlouva o volném
obchodu uzavřená v roce 1994 s USA a Kanadou - NAFTA, která díky rozvolnění
imigrační politiky USA a integraci obou ekonomik umožnila v následujících dvaceti letech
statisícům

Mexičanů

pracovat

ve

Spojených

státech.10

Devadesátá léta se v USA nesla ve znamení ekonomického zpomalování, vysoké
kriminality a výrazné sekuritizace jižní hranice.11 O průnik debaty o nelegální imigraci
mezi hlavní politická témata se zasloužil především Bill Clinton v prezidentské kampani
roku 1992 snahou o získání podpory v Kalifornii a Texasu, kde už debata probíhala v od
osmdesátých let. Tento slib vedl až první vlně sekuritizace hranice s Mexikem, konkrétně
operacím Hold the Line (1993), Gatekeeper (1994) a Safeguard (1994). Od začátku
volebního období Billa Clintona každý další prezident zvýšil zabezpečení hranice, tj.
navýšením rozpočtu a personálu Border Patrol a stavbě fyzických bariér a jiných
bezpečnostních

zařízení

na

hranici.12

Operace Hold the Line, započatá v září 1993 v Texasu, byla svého druhu revoluční
pro americkou pohraniční stráž. Před tím jen malá část agentů střežila samotnou hranici.

9

Fred Lucas, "What Trump Could Learn From The Reagan Immigration Amnesty", The Daily
Signal 3, no. 6 (2017). 3-5.
10
Daniel Rivera, "NAFTA: North Atlantic Free Trade Agreement?", Competitive Enterprise
Institute, 2011, https://cei.org/blog/nafta-north-atlantic-free-trade-agreement.
11
Sekuritizace - interpretace problematiky primárně z pohledu bezpečnosti a možných hrozeb.
Koncept Ole Wævera z Kodaňské školy. V přeneseném významu zvyšování zabezpeční tj. zvyšování počtu
strážců, techniky, fyzických a jiných překážek ve snaze minimalizovat pravděpodobnost proniknutí vnější
hrozby.
12
Joseph Nevins, "Operation Gatekeeper: The Rise Of The "Illegal Alien" And The Making Of The
U.S.-Mexico Boundary", Choice Reviews Online 39, no. 10 (2002), doi:10.5860/choice.39-6100. s. 39-40.
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Většina patrolovala hlouběji ve vnitrozemí. Kvůli zesílené imigraci z jihu a neexistující
bariéře v neustále rostoucí městské zástavbě dvou sousedících hraničních měst El Pasa a
Ciudad Juaréz, byl samotný ilegální přechod relativně snadný. Pohraničníků jednoduše
nebylo tolik, aby “chytili všechny”.13 Hold the Line přišla s novou taktikou - přesunout co
nejvíce agentů a vybavení na hranici ve snaze odstrašit potenciální migranty od vstupu do
země. Přes tehdejší nadšení z výsledků, lze operaci považovat za úspěch jen částečně. Přes
výrazný pokles pokusů o ilegální přechod v sektoru El Paso, došlo k mírnému navýšení v
ostatních sektorech, hlídaných starou metodou.14 Výsledky operace Hold the Line v sektoru
El Paso ovšem zaujaly vedoucí pracovníky americké pohraniční stráže natolik, že na
základě této strategie zvané “Prevention Through Deterrence” postavila svoji celonárodní
strategii boje proti nelegální migraci a pašeráctví. Strategie byla oficiálně představena v
srpnu 1994 a již v září přišla její první, respektive druhá, aplikace a to v Kalifornii,
konkrétně

v

sektoru

San

Diego.

Předpoklady pro opětovný úspěch sekuritizace v Kalifornii byly velké. V sektoru
se rovněž nacházela dvě těsně sousedící hraniční města San Diego a Tijuana a pravidelně
zde bylo zaznamenáno nejvíce ilegálních přechodů přes jižní hranici. Situace byla tedy
velmi podobná té v Texasu. Posílení ostrahy hranice v Kalifornii dostalo název operace
Gatekeeper a byla spuštěna rok po Hold the Line 14. září 1994. Gatekeeper zaznamenal
stejný “úspěch”. Masivní nasazení pohraničníků a jejich vybavení snížilo počty pokusů o
ilegální přechod, ale sektory Yuma, El Centro a Tucson dále na východ zaznamenaly nárůst
těchto pokusů. Operace ovšem sklidila větší kritiku, jelikož zpřísněná bezpečnostní
opatření ztížila přechod i desítkám tisíc Mexičanů dojíždějícím každý den do San Diega za
prací.15
17. října 1994 se rozběhla v Arizoně v hraničním sektoru Tucson další a pro tuto
práci stěžejní operace - Safeguard. Byla založená na stejných metodách, tedy odstrašení
potenciálních migrantů z městských částí do nehostinných oblastí pouště a hor, kde
pohraniční stráž předpokládala jejich snazší zadržení. Důvodem, proč se další sekuritizační
operace rozběhla zrovna zde byly specifické podmínky pro relativně snadný přechod

13

Sophie Eastaugh, "The Future Of The US-Mexican Border: Inside The 'Split City' Of El PasoJuárez", The Guardian, 2017, https://www.theguardian.com/cities/2017/jan/25/el-paso-juarez-us-mexicanborder-life-binational-city.
14
"Operation Hold The Line 1993 - DIGIE", Digie.Org, 2014, http://digie.org/media/14437.
15
José Palafox, "Militarizing The Border", Covert Action Quarterly 56, no. 5 (1996): s. 14-19.
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hranice. Sektor začali využívat především migranti, kterým se nepodařilo překročit hranici
do USA v méně nebezpečných a hustěji osídlených částech hranice, tj. především
Kalifornii a západním Texasu. Stejně tak se sem po uzavření sektoru El Paso začaly
přesouvat hlavní migrační trasy z jižního Mexika. Přes velké nasazení pohraničních agentů
a techniky a nehostinné prostředí bylo v sektoru pravidelně zaznemenáváno nejvíce pokusů
o ilegální přechod až do roku 2002 a k nelibosti americké i mexické veřejnosti i úmrtí
migrantů.16
Kontroverzi Safeguard vzbudil i u ekologů. Budování bariér a jiných
zabezpečovacích zařízení, tj plotů, fyzických bariér apod., podél hranice začalo narušovat
migraci divokých zvířat, především kojotů a vlků. Některá zařízení byla také neoprávněně
umístěna na území indiánských rezervací. Tyto spory jsou dodnes aktuální vzhledem ke
stále

se

zvyšující

sekuritizaci

jižní

hranice

USA.17

Americko-mexické pohraničí prošlo za posledních sto let značnou proměnou. Ze
zapomenuté periferie se dnes díky vládním investicím a dvěma světovým válkám staly
jedny z nejvýznamnějších regionů obou států a to jak v ekonomickém, tak i politickém
slova smyslu. Ruku v ruce s ekonomickým rozvojem se zvětšoval i problém ostrahy
hranice, kterou oba státy dlouho nestřežily. Až v 80. letech se v USA, především
v Kalifornii a Texasu začíná téma nelegální migrace a obchodu s drogami dostávat do
politického mainstreamu, kde je dodnes. Od inaugurace Billa Clintona začala každá další
federální vláda posilovat agentury zodpovědné za ochranu hranic. Tématu nelegální
migrace se budu věnovat v následujících kapitolách. Konkrétně se zaměřím na operaci
Safeguard od období jejího vzniku do roku 2006, kdy začala mohutná výstavba hraničního
plotu

na

hranici

USA

16

a

Mexika.

Timothy Dunn, "Militarization Of The Border", The Oxford Encyclopedia Of Latinos And Latinas
In The United States (repr., Oxford: Oxford University Press, 2005).
17
Eliza Barclay and Sarah Frostenson, "The Ecological Disaster That Is Trump’S Border Wall: A
Visual Guide", Vox, 2017, https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/4/10/14471304/trumpborder-wall-animals.
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2.

Zhodnocení

úspěšnosti

operace

Safeguard
V této kapitole budu na základě dokumetu Border Patrol Strategic Plan 1994 and
Beyond analyzovat operaci Safeguard. Konkrétně je v dokumentu stanoveno jedenáct
kritérií, které lze pro analýzu operace použít. Pro každé kritérium jsem vyčlenil jednu
podkapitolu, ve které je zároveň doplněno i srovnání s daty celé jižní hranice.

2.1 Zvýšila se cena za zprostředkování ilegálního
překročení hranice?
V dokumentu Border Patrol Strategic Plan 1994 and Beyond je jako jeden z cílů
definováno zvýšení cen za zprostředkování nelegálního přechodu přes jižní hranici USA.
Důsledkem toho zvýšení pak mělo být podle Border Patrol snížení počtu ilegálních
imigrantů, kteří si budou moci dovolit zaplatit za služby převaděčů a jejich odrazení od
pokusu o přechod. Zvýšení cen mělo být dosaženo skrze intenzivnější kontrolu hranice.18
Jelikož jde o nelegální činnost, je třeba nahlížet na data s určitou rezervou. Pro
sledování přesného vývoje nabídky a poptávky v převaděčství na hranici USA a Mexika je
těžké získat relevantní data, zvláštně v malém úseku jako je Tucson. Dostupné údaje jsou
složené z odhadů a informací získaných agenty INS, Border Patrol, neziskových organizací
a novinářů, nicméně lze pomocí těchto odhadů určit, kterým směrem se ubírá trend.19
Zdroje sestávají především ze zadržených pašeráků a imigrantů a pracovníků charitativních
organizací

pomáhajícím

migrantům

v

USA,

nebo

v

Mexiku.

Rovněž je potřeba zmínit, že cena záleží na mnoha faktorech a může se lišit i o
desítky tisíc dolarů. Především záleží na druhu dopravy k hranici a od ní, celkové uražené
vzdálenosti, počtu lidí ve skupině a jejich kondici, komfortu, bezpečnosti a místních

18

The United States Border Patrol, "Border Patrol Strategic Plan 1994 And Beyond" (repr., The
United States Border Patrol, 1994). s. 10-11.
19
INS - The United States Immigration and Naturalization Service. Úřad, který se až do roku 2002
zabýval ochranou hranic, a naturalizací imigrantů. Šlo o mateřskou organizaci Border Patrol. Po roce 2002
úřad zanikl a jeho agendu převzalo nové Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, pod které dnes spadá i Border
Patrol.
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podmínkách (tj. výše úplatků, aktivita Border Patrol, apod.).20 Nelegální imigrant v prvním
desetiletí nového tisíciletí mohl zkusit štěstí za něco málo přes pět set dolarů, ale i za
několik

desítek

tisíc

dollarů.21

Podle odhadů z amerického Kongresu, Immigration and Naturalization Service i
nezávislých výzkumů, je jasné, že se cena za zprostředkování ilegálního přechodu hranice
ve sledovaném období 1994 až 2006 zvýšila a to dokonce několikanásobně. Jak už jsem
popsal výše, pro sektor Tucson bylo obtížné sehnat relevantní data. Podle údajů
Ministerstva spravedlnosti USA se ceny za prosté překročení hranice s převaděčem v
Arizoně v první polovině devadesátých letech pohybovaly mezi dvěma sty a devíti sty
dolary a v prvních letech nového tisíciletí ceny stouply na rozmezí šesti set padesáti až
dvou tisíc dolarů, tedy dvojnásobné navýšení v průběhu deseti let.22 Data lze ověřit i z
nezávislých zdrojů. V roce 2006 byla zadržena organizovaná skupina několika desítek
převaděčů operujících v sektoru Tucson. Za dopravu k hranici a její překročení si účtovali
necelých

2000

dolarů.23

Podle Mexican Migration Project, byla v roce 1994 průměrná cena za ilegální
přechod jižní hranice USA s převaděčem cca 300 dolarů, což bylo tehdy třicetileté
minimum. O tři roky později už cena stoupla na 500 dolarů a v roce 2006 dokonce na 2100
dolarů, přičemž se procento migrantů využívajících k přechodu převaděče zvýšilo ze 70 %
na

95

%.24

Úkol zvýšit cenu za zprostředkování přechodu přes hranici byl splněn a to jak v
sektoru Tucson, tak i ve všech ostatních sektorech jižní hranice. V tomto bodu lze tedy
operaci Safeguard i BPSP považovat za úspěch. Ovšem předpokládané důsledky se
nedostavily, jelikož byl zaznamenán vyšší zájem o převaděčské služby i více pokusů o

20

Nathan Smith, "Human Smuggling Fees", Open Borders: The Case, 2018,
https://openborders.info/human-smuggling-fees/.
21
Pia Orrenius, "Illegal Immigration And Enforcement Along The U.S.–Mexico Border: An
Overview", Economic And Financial Review 2, no. 4 (2001): s. 5.
22
Mark Wuebbels, "Terrorism, Transnational Crime And Corruption Center Within School Of
Policy, Government, And International Affairs At George Mason University", Traccc.Gmu.Edu, 2018,
http://traccc.gmu.edu/pdfs/publications/human_trafficking_publications/wuebbe01.pdf. s. 4.
23
Carol Broeder and Wick News Service, "50 Arrested In Human Smuggling Ring In Bowie",
Douglas Dispatch, 2006, http://www.douglasdispatch.com/news/arrested-in-human-smuggling-ring-inbowie/article_5c2e90a2-6fab-5aa7-a9ca-2152a03583a2.html.
24
Pia Orrenius, "Illegal Immigration And Enforcement Along The U.S.–Mexico Border: An
Overview", Economic And Financial Review 2, no. 4 (2001): s. 5.
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ilegální přechod než před rokem 1994.25 To ukazuje, že cena jíž jsou schopni migranti
zaplatit je stále příliš nízká na to, aby došlo k výraznému poklesu jejich zájmu o služby
převaděčů. Deklarovaný dílčí úspěch se tedy naplnil, ale celkový záměr snížení ilegálních
přechodů

přes

hranici

už

nikoli.

2.2 Bylo ve Spojených státech odsouzeno méně
ilegálních imigrantů za závažnou trestnou činnost?
Plánovači Border Patrol Strategic Plan 1994 and Beyond určili jako další hledisko
úspěšnosti strategie pokles zapojení nelegálních imigrantů do kriminální činnosti. Autoři
předpokládali, že s vyšší ostrahou hranic pronikne do USA méně migrantů s cílem páchat
závažnou trestnou činnost a tím pádem dojde i k poklesu kriminality páchané nelegálními
migranty jako celku.26
Data odsouzených nelegálních imigrantů jsou podrobně zaznamenána
Ministerstvem spravedlnosti USA. Bohužel, data, která by se znázorňovala, přes které
sektory se do USA tito kriminálníci dostali, nejsou dostupná. Není tedy možné určit do
jaké míry byl sektor Tucson v tomto ohledu “oblíben”.
V samotném roce 1994 bylo odsouzeno federálními soudy ve Spojených státech
za závažnou trestnou činnost 8862 z odhadovaného počtu 4,75 milionu nelegálních
imigrantů.27 Jde o méně než jedno procento populace. O dvanáct let později, v roce 2006,
bylo odsouzeno 24634 nelegálních imigrantů z odhadovaného počtu 11,6 milionu.28 V
obou případech jde méně než půl procenta celkového odhadu populace nelegálních
imigrantů v USA. Poměr počtu imigrantů páchajících trestnou činnost a celkové populace

25

United States General Accountability Office, "Southwest Border Strategy Results Inconclusive;
More Evaluation Needed", Report To The Committee On The Judiciary, U. S. Senate And The Committee
On The Judiciary, House Of Representatives (repr., Washington, D.C.: United States General Accounting
Office, 1997). s. 29-30.
26
The United States Border Patrol, "Border Patrol Strategic Plan 1994 And Beyond" (repr., The
United States Border Patrol, 1994). s. 10-11.
27
Bureau of Justice Statistics within U.S. Department of Justice, "Compendium Of Federal Justice
Statistics, 1994" (repr., Washington D.C.: U.S. Department of Justice, 1994). s. 49-58.
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pod
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činů
zde:
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28
DHS Office of Immigration Statistics, "Estimates Of The Unauthorized Immigrant Population
Residing In The United States: January 2006" (repr., Washington D.C.: Department of Homeland Security,
2007). s 1.
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se navíc nesnížil, ale zůstal stejný. Kromě neúspěchu operace je třeba zmínit výrazné
zvýšení odhadu počtu nelegálních imigrantů, což samo o sobě ukazuje, že operace
Safeguard i BSPS ve svém širším cíli, tedy snížit počet nelegálních imigrantů v USA,
nedosáhly.
Z dostupných dat lze jasně usoudit, že míra trestné činnosti nelegálních imigrantů
zůstala na stejné úrovni na začátku i na konci sledovaného období. Je třeba zmínit, že
úspěšnost operace v tomto bodu není závislá jen na Border Patrol a schopnosti jejích
agentů střežit hranice, ale i na efektivitě práce policejních orgánů a soudů v USA.
Zkoumat, zda pochybily ony ale není předmětem této práce. Ke snížení kriminality
ilegálních imigrantů během dvanácti let implementace BPSP nedošlo.

2.3 Kleslo využití sociálních služeb a benefitů v USA?
BPSP předpokládá, že s vyšší ostrahou hranic přijde i snížení výdajů na sociální
služby a benefity.29 Pro takto vágně definovaný úkol ovšem nelze vybrat, natož sledovat
relevantní data, což ostatně kritizuje ve své zprávě i agentura Kongresu pro kontrolu vlády
Government Accountability Office.30 Není zde jasné jaké benefity a služby jsou v tomto
případě myšleny, ani nejsou zmíněna kritéria, kterými by se dala tato data efektivně měřit.
Sociální výdaje mohou zahrnovat širokou škálu služeb a benefitů, včetně Medicaid,
Medicare, podpory v nezaměstnanosti, různých opatření na snížení chudoby jako
potravinové lístky, a mnoha dalších. Na většinu z nich však nemají nárok ani legální
přistěhovalci, nebo rodilí Američané.31 Většina těchto benefitů je totiž cílena jen na osoby,
nebo rodiny s konkrétním znevýhodněním. Navíc jejich čerpání je vázáno na prokázání
totožnosti, případně dokázání výše přijmu a jiných údajů. Ilegální imigranti tedy mohou
získat přístup k těmto benefitům pouze skrze falšované doklady.
Kolik imigrantů využívalo falešné doklady ve sledovaném období není známo.
Některé údaje hovoří až o 75 % nelegálních imigrantů, kteří si pořídili průkaz sociálního

29

The United States Border Patrol, "Border Patrol Strategic Plan 1994 And Beyond" (repr., The
United States Border Patrol, 1994). s. 10-11.
30
United States General Accountability Office, "Southwest Border Strategy Results Inconclusive;
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zabezpečení, aby získali práci.32 Některé zdroje ale rovněž uvádí, že tito imigranti poté ze
strachu z odhalení čerpají méně sociálních benefitů, i přestože na ně přispívají skrze
odvádění daní.33
Odpověď na otázku rovněž znesnadňuje reforma amerického systému sociální péče
Personal Responsibility and Work Opportunity Act z roku 1996, která výrazným způsobem
změnila podobu poskytování sociální péče v USA. V ten samý rok rovněž vstoupila v
platnost imigranční reforma Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility
Act, která umožňovala deportace provádět ve větších počtech a u většího počtu migrantů.
Některé zdroje poté uvádí, že právě tato reforma má za následek strmý nárůst počtu
nelegálních imigrantů v USA.34 Pokud by tedy byla dána řádná kritéria pro zkoumání
efektivity BSPS a operace Safeguard, bylo by pravděpodobně velmi obtížné oddělit dopady
sekuritizace hranice a sociální reformy na využití sociálních služeb nelegálními imigranty.
Zjistit, zda kleslo využití sociálních služeb v USA v závislosti na sekuritizaci jižní
hranice, nelze. Především není definováno využití kterých konkrétních služeb by mělo být
sledováno, což samo o sobě znemožňuje další výzkum. Nemalou překážku poté
představuje získávání relevantních dat o využítí těchto služeb nelegálními migranty, kteří
často používají falešné průkazy k jejich využití. Během sledovaného období rovněž
proběhla reforma poskytování sociální péče v USA. Bylo by tedy velice obtížné rozlišit
dopady této reformy a sekuritizace jižní hranice.

2.4 Došlo k nárůstu legálních i nelegálních aktivit na
oficiálních přechodech?
Dalším indikátorem měření úspěchu operace Safeguard je podle BPSP nárůst
legálních i nelegálních aktivit na přechodech. Border Patrol zde předpokládala, že zvýšený
dohled na hranici změní chování jak ilegálních, tak i legálních imigrantů a dojíždějících. U
ilegálních imigrantů se předpokládalo, že začnou více využívat padělané dokumenty. U

32
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legálních imigrantů včetně pravidelně dojíždějících se předpokládalo, že dojde ke zvýšení
jejich počtu kvůli implementaci NAFTA.35 V dokumentu není specifikováno, co je přesně
jsou legální a nelegální aktivity. Pro účely tohoto výzkumu jsem definoval legální aktivity
jako veškerou dopravu, která skrze hraniční přechody prochází a nelegální aktivity jako
počet zadržených imigrantů, kteří se pokusili dostat do USA skrze přechody.
V sektoru Tucson se nachází šest oficiálních hraničních přechodů: Sasabe, Douglas,
Naco, Lukeville a Nogales. Nejrušenějším přechodem je Nogales, ležící na dálničním tahu
ze Cuidad de Mexico do Tucsonu v Arizoně. Provoz přechodu Nogales představuje cca
dvě třetiny veškerého objemu legálních přechodů v sektoru Tucson.36
Za rok 1994 identifikovala Border Patrol, tehdy ještě jako součást INS, na
přechodech v sektoru Tucson na 7 599 falešných dokladů. Mezi doklady byly nejčastěji
rodné listy, karty sociálního zabezpečení, různé druhy víz a povolení k pobytu v USA. Ve
stejném roce se rovněž 800 nelegálních imigrantů pokusilo dostat přes hranici s tvrzením,
že jsou americkými občany bez dokladů a na 279 imigrantů se pokusilo schovat v
nákladním, nebo osobním automobilu jedoucím přes hranici. Ve stejném roce bylo podél
celé jižní hranice USA zajištěno 73 260 falešných dokladů, 23 526 migrantů vydávajících
se za americké občany bez dokumentů a 10 548 migrantů se pokusilo překročit hranici
schováno v autech.37
Dvanáct let po začátku operace v roce 2006 bylo zadrženo v sektoru Tucson 2 600
držitelů falešných dokladů, 81 nelegálních imigrantů vydávajících se za americké občany
bez dokladů a 189 migrantů bylo nalezeno schovaných v nákladních a osobních autech.
Podél celé jižní hranice bylo zaznamenáno 34 321 falešných dokumentů. Zbylá data se
nepodařilo pro celou oblast dohledat.38 Je zde vidět významný pokles ve všech sledovaných
parametrech za sledované období. Očekávání, že dojde k nárůstu nelegálních aktivit na
přechodech se tedy nepotvrdilo.

35
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Z oficiálních statistik z roku 1994 je vidět, že v tomto roce překročilo hranici v
sektoru Tucson 21 474 000 osob v osobních autech, 31 000 v autobusech, 7 497 000 pěšky
a hranici rovněž přejelo 322 000 nákladních automobilů.39
V roce 2006 překročilo hranici v sektoru Tucson 20 382 000 lidí v osobních
automobilech, 377 000 v autobusech, 11 327 000 pěšky, společně s 366 000 nákladními
automobily.40 Stejně jako u nelegálních aktivit, ani zde se nepotvrdilo očekávání, že dojde
k navýšení objemu. Kromě výrazného zvýšení v autobusové dopravě a mírného navýšení
v počtu chodců a nákladních automobilů cestujících přes hranici, legální aktivity během
sledovaného období spíše stagnovaly.
Jak ukazují data, tak k výraznému zvýšení aktivit na hraničních přechodech sektoru
Tucson nedošlo. Kromě výrazně větší autobusové a nákladní dopravy a pěších přechodů
všechny parametry klesaly nebo stagnovaly, ať už šlo o měření legálních nebo nelegálních
aktivit. Předpoklad Border Patrol byl tedy nesprávný. Podle některých zdrojů je možné, že
se migranti a pašeráci přizpůsobili bezpečnostním opatřením na hranici a začali volit jiné
způsoby přechodu než přímo na checkpointech, nebo se přesunuli do jiných sektorů. 41 I
přestože deklarovaný dílčí cíl operace Safeguard i BPSP nebyl dosažen, z dlouhodobého
hlediska autoři BPSP snížení objemu nelegálních aktivit předpokládali. Snahu Border
Patrol o větší kontrolu hranice lze tedy považovat v tomto směru za úspěšnou nejen v
sektoru Tucson, ale oblasti celé jižní hranice.

2.5 Klesl počet zadržených ilegálních imigrantů?
Autoři BPSP předpokládali, že s postupnou sekuritizací hranice bude docházet
nejprve ke zvýšení počtu zadržení v krátkodobém horizontu a následně k postupnému
poklesu díky odstrašujícímu efektu dobře zabezpečené hranice a lepšímu mechanismu
rozpoznávání “recidivistů” díky lepšímu technologickému vybavení.42
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V roce 1994 zadrželi agenti Border Patrol v sektoru Tucson na 139 473 nelegálních
imigrantů. Čísla následující roky prudce vzrostla a dosáhla svého vrcholu na přelomu
tisíciletí. V roce 2000 zadrželi tucsonští pohraničníci 616 346 nelegálních imigrantů. Počty
zadržených poté začaly mírně klesat. Na konci sledovaného období v roce 2006 bylo
zadrženo 392 074 nelegálních imigrantů.43
Pokud jde o celou jižní hranici Spojených států, i zde následují data stejný trend
jako v sektoru Tucson, tedy velké zvýšení počtu zadržení do roku 2000 a poté postupné
snižování. Konkrétně šlo o celkem 979 101 zadržení za rok 1994, 1 643 679 za rok 2000 a
1 071 972 za rok 2006.44
V relativním srovnání s ostatními sektory byl na tom sektor Tucson na konci
sledovaného období v roce 2006 nejhůře. Při začátku operace představovala zadržení v
sektoru necelých 14 % všech zadržení nelegálních imigrantů na jižní hranici USA a šlo o
druhý takto nejvytíženější sektor. Na konci sledovaného období už zadržení v sektoru
Tucson představovala přes 35 % z celkového počtu na jižní hranici a sektor zaznamenal
dvakrát více zadržení než druhý nejvytíženější sektor.45 Podle některých zdrojů může za
větší “oblíbenost” jižní Arizony mezi migranty a pašeráky fakt, že se jim dařilo najít v
nepřístupném terénu hor a pouště mezery mezi postaveními Border Patrol, které se jinde
najít nedařilo.46
Pokud jde o úspěšnost, s jakou se dařilo zadržet procházející nelegální imigranty,
tzv. míra zadržení, ta nebyla až do roku 2000 měřena, což autoři BPSP sami přiznávají a
dávají si za cíl vytvořit metody jejího měření. Přestože není míru zadržení na začátku a na
konci operace, data od roku 2000 dále nám můžou leccos napovědět. Přes klesající počty
zadržení, analytici Department of Homeland Security, pod které Boder Patrol spadá,
předpokládají, že v roce 2000 prošly do USA téměř 2 000 000 nezadržených nelegálních
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imigrantů. Pak měl jejich počet mírně klesat až do roku 2006, kdy prošlo do USA přes 1
500 000 nelegálních imigrantů. Pravděpodobná míra zadržení se podle DHS pohybovala
během měřených šesti let okolo 40 %.47
Je třeba zmínit, že zabezpečení hranice není jediným faktorem ovlivňujícím počty
chycených imigrantů. Migrační proudy, počasí, ekonomická situace v USA a Latinské
Americe a mnohé další faktory rovněž ovlivňují počty legálních i nelegálních imigrantů.
Některé zdroje navíc poukazují, že snížení počtu zadržení není přímým důsledkem
sekuritizace hranice a tedy odstrašení potenciálních imigrantů, nýbrž toho, že nelegální
imigranti zůstávají v USA delší dobu, než před rokem 1994.48 Rovněž je třeba zmínit, že v
druhé polovině devadesátých let bylo zaznamenáno velké zesílení migračního proudu z
Latinské Ameriky do USA, především díky rostoucí americké ekonomice a ekonomické
krizi v Mexiku, což může indikovat, že počty vysoké počty zadržení jsou způsobeny
zkrátka větším počtem nelegálních imigrantů a nikoli větším zabezpečením hranice.49
Během sledovaného období nastalo přesně to, co autoři BPSP předpokládali. Došlo
nejprve k prudkému nárůstu počtu zadržení a následně k jejich postupnému snižování a to
jak v sektoru Tucson, tak i na celé jižní hranici USA. Dílčí cíl byl tedy splněn, vzhledem
ke korelujícímu migračnímu trendu z Latinské Ameriky do USA s počty zadržení a
stagnující odhadované míře zadržení, lze říci, že zabezpečení jižní hranice mělo na počty
nelegálních imigrantů v USA ve sledovaném období jen zanedbatelný vliv.
Z toho závěru vyplývají dvě ideologicky rozdílné interpretace. Podle odpůrců
zabezpečování hranice jde o důkaz, že zabezpečení je neúčinné a je pouze plýtváním
prostředků, které by se mohli použít na řešení problémů spojených s negativními aspekty
nelegální imigrace, jako špatná integrace, zločinnost některých imigrantů apod. Podle
zastánců zabezpečování hranice jde naopak o důkaz, že současná míra zabezpečení je
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nedostatečná a je třeba na ni vynaložit více prostředků, protože jde podle nich o levnější a
bezpečnější variantu, než aby se tyto problémy dotýkali i běžných Američanů v USA. I
přestože jde o důležité argumenty v celé debatě o zabezpečení hranice, tato práce se bude
celkovému zhodnocení operace věnovat až na konci kapitoly.

2.6 Bylo zaznamenáno více sofistikovaných pokusů o
přechod?
Bohužel v BPSP není definováno, co je myšleno pod pojmem “více sofistikovaný
pokus o přechod”. V pozdější zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, věnující se operaci
Safeguard a BPSP, je více sofistikovaný pokus volně definován jako logisticky,
organizačně, materiálně, finančně a jinak více náročná takováto operace než před rokem
1994.50 Přestože jde o dosti vágní definici, rozhodl jsem se na jejím základě sledovat
chování převaděčů a jeho změny a zneužití víz a jiných dokumentů. Tyto dva aspekty jsem
se rozhodl sledovat, protože je využívá podstatná část nelegálních migrantů. Respektive
převaděče mezi 70 - 90 % všech migrantů nelegálně přecházejících pozemní hranici a víza
a jiné dokumenty okolo 50 % všech nelegálních imigrantů, kteří přišli do USA. V
následujících řádcích spoléhám na sekundární literaturu jako již zmíněné zprávy
Nejvyššího kontrolního úřadu, akademické a novinové články.
Jedním z hlavních dopadů operace Safeguard bylo, že více imigrantů začalo
využívat služeb převaděčů, jak jsem už zmínil v podkapitole o cenách převaděčů. Konrétně
šlo o nárůst ze 70 % na téměř 95 %.51 Podle zpravodajských zpráv bývalé INS zaznamenala
Border Patrol už v roce 1996 první změny taktiky pašeráků, tvz. coyotes. Ti začali
přesouvat své operace do méně obydlených oblastí, kde přítomnost Border Patrol nebyla
tolik silná, a dopravovali migranty dále do vnitrozemí USA, mimo dosah pohraničníků.
Také se pašeráci začali více organizovat - vytvářeli větší skupiny a existující kriminální
sítě zaměřené na převaděčství začali své nejdůležitější členy kvůli ostřejším trestům v USA
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přesouvat do Mexika.52 Část převaděčů na konci devadesátých let dokonce rozšířila své
služby z pouhého převedení přes hranici na nepozorované převedení i přes vnitrozemí
USA, zajištění ubytování a práce.53
Bývalý náměstek mexického ministra vnitra Javier Moctezuma Barragan odhadl,
že v hraničních regionech obou států působilo v roce 2004 na 120 pašeráckých skupin,
sestávající se z okolo 15 000 lidí.54 Většina těchto skupin byla již pod kontrolou mexických
drogových kartelů, které byly přilákány rostoucími cenami, které udělali z převaděčství
podobně výnosné odvětví jako z pašování drog a začaly migranty občas využívat i jako
muly k pašování drog do USA. Nejvíce zainteresovány v převaděčství byly kartely Sinaloa,
který působí především v sektoru Tucson a Yuma a Cartel del Golfo působící v sektoru
Rio Grande v Texasu.55 Zpráva Vrchního státního zastupitelství ale dodává, že i v nultých
letech třetího tisíciletí převládá nadále relativně primitivní způsob pašování, kdy se větší
množství imigrantů schová v přívěsu kamionu, nebo nákladního auta, a pošle směrem na
sever.56
Pašeráci a migranti v sektoru Tucson začali více využívat k přechodům oblasti
indiánské rezervace Todoho O’Odham a přírodní rezervace Buenos Aires National
Wildlife Refuge, které byly, jak přiznali sami příslušníci Border Patrol, méně hlídané kvůli
nepřístupnému terénu. Ovšem ze stejného důvodu předpokládali, že bude i hůře průchodná
pro ilegální migranty.57 Kvůli odlehlosti oblasti pak musí migranti a pašeráci urazit od
překročení hranice i 50 kilometrů, než narazí na první silnici.58
Další otázkou je využití víz a tzv. Border Crossing Card, se kterými můžou
Mexičané, nebo Kanaďané cestovat do USA, které musí opustit do 72 hodin. Část
nelegálních imigrantů získá vízum, nebo BCC, což jim umožní vstup do USA, ale po
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vypršení dané lhůty už se nevrátí zpět. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu z roku
2004 byla data DHS, která měla měřit míru zneužití těchto dokumentů k dlouhodobé
imigraci, měřena špatnou metodou a jsou tedy nespolehlivá.59 Data DHS sledovala pouze
kolik návštěvníků země, kteří vyplnili formulář I-94 o krátkodobém pobytu, nemá žádný
záznam o opuštění země. Nebrala ovšem v úvahu ostatní dokumenty sloužící ke vstupu do
země jako již zmíněné hraniční karty a víza. Podle alternativních dat Pew Research Center
využilo nějakou formu legálního vstupu do USA zhruba 40 - 50 % všech nelegálních
imigrantů příchozích v roce 2006.60 Podle odhadů INS byla tato míra mezi lety 1990 až
2000 rovněž mezi 40 - 50 %.61 Oba zdroje ovšem uvádí, že jde o hrubé odhady a některé
nezávislé zdroje uvádí i čísla 27 %, 33% nebo 57 % pro celé sledované období 1994 až
2006.62 Nelze tedy s přesností určit do jaké míry migranti zneužívají legální možnosti
pobytu v USA k dlouhodobému nelegálnímu pobytu, ani do jaké míry se situace změnila
mezi lety 1994 a 2006.
I

přes

problematickou

otázku

chybějícího

spolehlivého

měření

počtu

sofistikovaných přechodů přes hranici, lze dojít k několika předběžným závěrům. Zaprvé
nelze s jistotou říci, zda imigranti začali využívat více legální cestu k vycestování do USA
a následnému nelegálnímu pobytu. Přesto data indikují, že pravděpodobně nejde o
výchylku větší než deset procent za sledované období a míra zneužití se pohybuje stabilně
lehce pod 50 %. Zadruhé lze pozorovat výraznou profesionalizaci převaděčů, způsobená
vyššími nároky na přechod hranice a zapojením drogových kartelů do převaděčství. Tato
skutečnost umožnila převaděčům operovat s více prostředky a ve větších a lépe
organizovaných skupinách, které jsou schopné nabízet migrantům pokročilé způsoby
přechodu, včetně práce a bydlení ve Spojených státech, což se před rokem 1994 nedělo.
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Dílčí cíl BPSP byl tedy částečně splněn, ale za cenu zapojení drogových kartelů do
převaděčství.
V tomto případě zapojení drogových kartelů vzbuzuje etickou otázku, kam až byli
vedoucí pracovníci Border Patrol ochotni zajít, aby zabránili nelegálním imigrantům ve
vstupu do země, nebo jestli jde o “pouhé” nedomyšlení důsledků celkového zabezpečování
hranice. V prvním případě považuji za krajně neetické nepřímo umožnit mezinárodním
zločinným organizacím rozšířit své nelegální aktivity o převaděčství, i přesto že tyto
organizace představují pro občany USA větší nebezpečí, než nelegální imigrace! Rovněž
zabránit jim ve zprostředkovávání nelegálního přechodu hranice bude pravděpodobně
mnohem těžší, než malým skupinám převaděčů, kteří na hranici působili předtím. V
druhém případě považuji tento dílčí cíl za značnou krátkozrakost Border Patrol při
vytváření svého dlouhodobého cíle. Interpretaci tohoto cíle v rámci celé operace je
věnována část závěru kapitoly.

2.7 Klesl počet zranění a úmrtí imigrantů na hranici?
Autoři BPSP ve strategickém plánu předkládají jako další dílčí cíl operace snížit
počty zranění a úmrtí migrantů, kteří se pokusí přejít hranici. Předpokladem bylo, že větší
dohled nad hranicí umožní rychleji najít a zachránit ztracené, nebo zraněné migranty.
Rovněž se předpokládalo, že dojde k celkovému poklesu pokusů o vstup, jak už zaznělo v
předchozích kapitolách.63
Podle několika zdrojů bylo zaznamenáno na jižní hranici USA v roce 1994 mezi
150 a 200 případy úmrtí nelegálních migrantů. Úmrtí postupně narůstala, stejnou rychlostí
jako počty zadržení v druhé polovině devadesátých let.64 Přesná čísla bohužel nejsou
známá, jelikož v některých sektorech, mezi nimi i v Tucsonu, pohraniční stráž úmrtí
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migrantů až do roku 1998 nezaznamenávala.65 Po roce 2000 ovšem na rozdíl od počtů
zadržení počty úmrtí nezačaly klesat, ale stagnovaly lehce nad hranicí 300 úmrtí ročně, až
do roku 2005 a 2006, kdy počty poskočily k 492 úmrtím, respektive 454 úmrtím.66 Celkově
se tedy počet úmrtí přes pokles zadržení i předpokládaného celkového počtu úspěšných
pokusů o ilegální přechod hranice, zvýšil dvoj až trojnásobně. Data o počtech zraněných,
případně o původu jejich zranění, nebyla bohužel ve sledovaném období zaznamenávána.67
Horší situace nastala v sektoru Tucson. Během sledovaného období se zvýšil počet
úmrtí z předpokládaných 16 v roce 1994 na zaznamenaných 169 v roce 2006.68 Šlo tedy o
desetinásobné navýšení! Předpoklady Border Patrol nepotvrdila ani relativní čísla. Zatímco
na začátku operace představovaly počty úmrtí migrantů v sektoru okolo 10 % z celé jižní
hranice USA, v roce 2006 šlo přes 40 %. V absolutních i relativních číslech došlo v sektoru
Tucson k výraznému zhoršení.
Důvodem nárůstu počtu úmrtí je podle Nejvyššího kontrolního úřadu změna
tradičních vzorců migračního chování. Nelegální imigranti se začali přesouvat mimo města
do odlehlejších částí hranice, kde panovaly extrémní přírodní podmínky. Ty sice dělaly
přechod hranice náročnějším a nebezpečnějším, ale rovněž snižovaly schopnost
pohraničníků oblast efektivně hlídat, na rozdíl od přístupnějších částí hranice. Takto
“nejoblíbenějším sektorem se stal Tucson, kde migranti využívají především Sonorskou
poušť a horské oblasti východně od města Nogales, následovaný sektory na levém břehy
řeky Rio Grande v Texasu, kde se migranti snaží řeku přeplavat, nebo přeplout na
člunech.69 Některé zdroje přisuzují část viny za vyšší počty úmrtí samotnému vyššímu
zabezpečení hranice. Podle listu The Guardian a agentury Reuters dochází často k tomu,
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že se skupina migrantů při pronásledování pohraničníky rozprchne po rozsáhlé nehostinné
oblasti a je pak velice obtížné je najít a včas poskytnout potřebnou pomoc.70
V rámci snahy o snížení úmrtí založila Border Patrol v roce 1998 tzv. Border Safety
Initiative. Iniciativa má v rámci americké hraniční stráže šířit osvětu mezi potenciálními
migranty o nebezpečí ilegálního přechodu hranice a skrze zlepšování zdravotnických
kapacit Border Patrol. V rámci iniciativy také vznikly záchranné jednotky Border Patrol
Search, Trauma and Rescue (BOPSTAR), které mají základnu v každém sektoru. Do roku
2005 pak Border Patrol zachránila přes 7500 zraněných migrantů. 71 Což je zhruba stejné
množství jako počet zaznamenaných úmrtí za dobu působení operace.
Tento dílčí cíl operace se nenaplnil. Počty úmrtí a pravděpodobně i zranění se dvoj
až trojnásobně zvýšila na celé jižní hranici a v sektoru Tucson dokonce desetinásobně a to
i přes celkový pokles zadržení! Border Patrol vytvořila záchranné týmy přímo za účelem
vyhledávání a záchrany ztracených a zraněných migrantů, bez kterých by bylo množství
úmrtí pravděpodobně mnohem vyšší. Nejvyšší kontrolní úřad USA i nezávislé zdroje
uvádí, že důvodem výrazná změna chování migrantů. Ti se přesunuli z pohraničních měst
do nehostinných oblastí, které jsou pro Border Patrol hůře kontrolovatelné. Kvůli
náročnému terénu, extrémním teplotám i vzdálenostem tak častěji dochází ke zraněním a
dezorientaci.
Stejně jako v předchozí podkapitole, i zde se objevuje etická otázka, pokládána
především odpůrci sekuritizace hranice a tedy, zda je správné potenciální nelegální
imigranty vystavit v mnoha případech až smrtelnému nebezpečí, jen kvůli předpokladu, že
je toto nebezpečí odradí. Jak ukazují data v této i ostatních podkapitolách, statisíce
migrantů tato skutečnost neodradí a stovky za to zaplatí životem. Část této zodpovědnosti
samotní migranti, jelikož se k překročení hranice sami rozhodli, ovšem část z nich k tomuto
rozhodnutí byla pravděpodobně dotlačena nelehkou životní situací. Část viny rovněž nese
i Border Patrol, jejíž vedoucí pracovníci se rozhodli vynakládat méně prostředků právě na
rozsáhlá nehostinná území na úkor jiných za mylného předpokladu, že tato území jsou
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příliš nebezpečná pro přechod a tvoří tedy přirozenou bariéru. Tímto americká pohraniční
stráž zcela vědomě napomohla k přesunu migračních tras do nebezpečných koridorů, aniž
by se je snažila výrazně chránit.

2.8 Bylo chyceno méně ilegálních imigrantů ve
vnitrozemí USA?
Autoři BPSP určili jako další dílčí cíl snížení počtu zadržených nelegálních
imigrantů ve vnitrozemí. Předpokladem pro tento cíl je, že s postupným klesáním počtu
nelegálním imigrantů v USA bude klesat i počet jejich zadržení a to jak na hranicích tak
ve vnitrozemí. Lidově řečeno “nebude koho chytat”.72
Během prvních šesti let počty zadržených ilegálních imigrantů ve vnitrozemí
narůstaly a následovaly stejný trend jako na jižní hranici. V roce 1994 bylo zadrženo na 63
000 nelegálních imigrantů ve vnitrozemí USA. Počty zadržených postupně rostly až 148
000 v roce 2000, kdy bylo rovněž zadrženo nejvíce migrantů na hranici. Poté čísla začala
mírně klesat na 117 000 v roce 2005. Jedinou výjimkou z trendu je rok 2006, kdy bylo
zadrženo na 191 000 imigrantů.73
Přestože dnes jde o z velké části o politikou vůli deportovat nelegální imigranty z
vnitrozemí, ve sledovaném období není mezi čísly korelace. Od začátku sledovaného
období až do roku 2000 se počet kontrol na pracovištích pohyboval okolo 6 000 ročně. Po
začátku tisíciletí však kontroly znatelně klesly v průměru na 2 000 za rok.74 Pracovníci
agentury zodpovědné za vynucování imigračních zákonů INS přiznali, že v devadesátých
letech nebyli schopni zadržet a deportovat všechny zjištěné nelegální imigranty, ale jen
okolo 10 %. Na vině byly nedostatečné kapacity a prostředky na jejich rozšíření, které se
soustředily na zabezpečování hranice.75 V prvních letech nového tisíciletí pak tehdejší
prezident George W. Bush odmítal prosazovat tvrdší vymáhání imigračních zákonů ve
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snaze nepoškodit sektory americké ekonomiky závislé na levné pracovní síle. Tento krok
měl být uskutečněn až po vytvoření vízového programu pro pracovníky s nízkou
kvalifikací.76
Ani tento dílčí cíl se nepotvrdil. Čísla zadržených migrantů ve vnitrozemí sice
částečně korelovala se množstvím zadržení na hranicích. Obě statistiky po celé sledované
období korelovaly, respektive stoupaly do roku 2000, kdy dosáhly vrcholu, a poté klesaly
až do roku 2005. Jak Clintonova, tak Bushova administrativa však nepovažovala deportace
ilegálních imigrantů z USA za svoji prioritu. Rovněž je třeba poznamenat, že splnění tohoto
cíle nezáleží pouze na zabezpečení hranice v sektoru Tucson, ale ve všech hraničních
sektorech USA, včetně letišť a přístavů.

2.9 Došlo k přesunutí migračních toků do jiných sektorů
a změně tradičního modelu překračování hranice?
Jako dva poslední dílčí cíle operace Safeguard určili autoři BPSP změnu tradičního
modelu překračování hranice a přesun migrantů do jiných sektorů hranice. V prvním
případě bylo cílem donutit migranty upustit od přebíhání hranice ve městech, případně je
donutit k přesunu do odlehlejších oblastí hranice, které budou méně vhodné pro překročení
a více vhodné pro kontrolu hranice. V druhém případě mělo být cílem přesunutí migrantů
do jiných, ještě nezabezpečených sektorů jižní hranice USA.77 Kvůli provázanosti obou
cílů jsem se rozhodl spojit je do jedné podkapitoly.

Došlo k přesunutí migračních toků do jiných sektorů?
Jak už bylo uvedeno výše, sektor Tucson se v průběhu operace stal sektorem, kde
docházelo k nejvyššímu počtu zadržení nelegálních imigrantů. Rovněž je zde i nejvyšší
aktivita převaděčů. K předpokládanému přesunutí do jiných sektorů tedy nedošlo, spíše
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naopak. Na konci sledovaného období bylo téměř 35 % všech zadržení na jižní hranici
USA zaznamenáno právě v Tucsonu (zvýšení ze 14 % v roce 1994).78
Bohužel nelze přesně říci kolik migrantů a ze kterého sektoru přesunulo do Tucsonu. Na
dostupných datech je však vidět především výrazný pokles v absolutních i relativních
číslech v sektoru San Diego, který byl dříve místem, kde bylo pravidelně zaznamenáváno
nejvíce pokusů o přechod a kde ve sledovaném období také probíhalo zabezpečování
hranice v rámci operace Gatekeeper.79 Důvodům, proč došlo k přesunu části migračních
toků na jižní hranici USA do sektoru Tucson, se bude věnovat druhá část této podkapitoly.
Vzhledem k relativně malé geografické vzdálenosti a faktu, že v sektoru Tucson
došlo naopak k velkému nárůstu zadržení a aktivitě převaděčů, lze předpokládat, že se
podstatná část migrantů přesunula ze západního pobřeží Severní Ameriky dále do
vnitrozemí. Je také možné, že se část migrantů z Tijuany přesunula i do méně
zabezpečených sektorů Yuma a El Centro, které leží mezi sektory El Paso a Tucson, jelikož
oba sektory zaznamenaly znatelný nárůst v absolutních i relativních počtech zadržení.80

Došlo ke změně tradičního způsobu překračování hranice?
Co se týče změny tradičního způsobu překračování hranice, pak se změna skutečně
podařila. Border Patrol soustředila své síly do okolí pohraničních měst a hlavních silničních
tahů do vnitrozemí Arizony, tedy na okolí měst Nogales, Naco, Agua Prieta a Lukeville,
což bylo v souladu se strategií popsanou v BPSP - kontrolovat primárně oblasti potenciálně
nejjednodušší k přechodu.81 V těchto oblastech se to skutečně dařilo. Jak bylo už bylo
zmíněno výše, množství nelegálních aktivit na přechodech se za sledované období výrazně
snížilo. V odlehlejších oblastech sektoru, tedy v horách mezi městy Nogales a Douglas a
poušti, pokrývající celou západní polovinu sektoru, ovšem docházelo ke značným
problémům s důslednou kontrolou hranice. V těchto oblastech sice panovaly podmínky,
které ilegální přechod hranice výrazně ztěžovaly, nicméně zde ty samé podmínky
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znemožňovaly efektivní ostrahu hranice, s čímž BSPS nepočítala. Zhruba 20 % hranice
není přístupná pro motorová vozidla. Agenti Border Patrol se pak v takovýchto místech
museli pohybovat na kolech, koních, pěšky, nebo od roku 2002 létat vrtulníkem.82 Rovněž
zhruba 70 % všech silnic využívaných agenty pro pohyb v zóně 25 mil od hranice nebylo
v roce 2006 ve vlastnictví Border Patrol a jejich kvalita a rozložení výrazně omezovala
schopnost pohraničníků patrolovat odlehlé oblasti.83 K tomu všemu si v průběhu celých
dvanácti let vedoucí pracovníci sektoru stěžovali na nedostatečné personální kapacity.84
Za těchto podmínek je zjevné, že Border Patrol nemohla celou hranici efektivně
ohlídat a migranti i pašeráci si brzy našli mezery v postaveních pohraničníků, kterých začali
využívat k překračování hranice. Před rokem 1994, tedy začátkem operace, se většina
nelegálních aktivit jako pašování a nelegální překračování hranice odehrávalo v blízkosti
hraničních měst, nebo přímo v nich. Kvůli slabé přítomnosti pohraničníků nebyl důvod
přecházet hranici daleko od civilizace. Se začátkem operace a výrazným posílením
bezpečnosti v těchto místech, došlo k většímu rozprostření dosud koncentrovaných
nelegálních aktivit a v prvních letech nového tisíciletí už se překročení hranice proměnilo
i v několikadenní pochod o 50 mílích ve vyprahlé poušti.85 Jak už bylo napsáno výše, na
konci sledovaného období už drtivá většina migrantů využívala k přechodu organizované
skupiny coyotes. Nelze jednoznačně říci do jaké míry jednotlivé skupiny převaděčů
upravily svoji taktiku, kromě toho, že se většina přesunula do nehostinných oblastí. V
důsledku toho je zdokumentováno, že někteří převaděči nechali migranty samotné
uprostřed pouště. Border Patrol také několikrát odhalila síť táborů se zásobami a výbavou
k přežití.86
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Dílčí cíl donutit migranty k přesunu do jiných sektorů se nepotvrdil. Naopak došlo
k výraznému zesílení nelegální imigrace, včetně aktivity pašeráků, v sektoru Tucson.
Pravděpodobným důvodem bylo nedostatečné zabezpečení odlehlých oblastí, které začali
využívat migranti i profesionální převaděči. Druhý dílčí cíl, tedy změna tradičního způsobu
překračování hranice se naopak potvrdil. Migranti i pašeráci se přesunuli z okolí
pohraničních měst do odlehlejších a nedostupnějších částí hranice, kde se je ovšem Border
Patrol nedařilo zastavit. Rovněž migranti začali, pravděpodobně kvůli náročnější a delší
cestě více využívat služby převaděčů, kteří rovněž přesunuli své aktivity do odlehlejších
částí hranice.
Přestože z daných dílčích cílů se jeden potvrdil druhý nikoli, považuji celkový
dopad strategie Border Patrol v těchto dvou ohledech za neúspěch. I přes výrazné zvýšení
bezpečnostních kapacit se za celých dvanáct let nepodařilo tucsonským pohraničníkům
efektivně chránit odlehlé části hranice, do kterých nelegální aktivity Border Patrol sama
svedla.

3. Následující vývoj po roce 2006
Během působení 109. Kongresu (3. ledna 2005 - 3. ledna 2007) bylo představeno v
americkém Kongresu několik návrhů zákonů, které měly zvýšit zabezpečení na jižní
hranici USA. Šlo jak o pokusy o komplexní imigrační reformu, jako The Border
Protection, Anti-terrorism, and Illegal Immigration Control Act of 2005 a The
Comprehensive Immigration Reform Act of 2007, tak i o zjevně symbolické zákony, jako
The Secure Fence Act of 2006. Schvalovacím procesem Kongresu prošel pouze poslední
zmíněný návrh.
The Secure Fence Act of 2006 se stal pro americkou veřejnost symbolem hraničního
plotu. Zákon sám požaduje pouze rozšíření již existujících bariér o cca 100 mil a
nevyčleňuje k tomu ani žádné finance.87 Kontroverze spojená s konceptem hraničního
plotu, špatná interpretace zákona médii a fakt, že se ve stejném období začal plot mohutně
stavět, ovšem vytvořily mýtus zákona, který posvětil stavbu plotu “od oceánu k oceánu”.
Tento mýtus přiživuje v posledních letech především úřadující prezident Donald Trump,
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který se se svým ambiciózním plánem postavit na celé hranici zeď na zákon často
odvolává.88
I přes snahu Republikánské strany a administrativy George Bushe mladšího se
nepodařilo prosadit legislativu, která by měla zásadní vliv na zabezpečení jižní hranice
USA. Jako součást přípravy imigrační reformy z roku 2007 začala Bushova administrativa
už v roce 2005 s mohutným programem zabezpečení jižní hranice USA, Secure Border
Initiative. Do ukončení programu se za 3,7 miliardy dolarů zdvojnásobil počet
pohraničníků, bylo postaveno téměř 600 mil bariér, z toho necelých 200 v sektoru Tucson,
a vytvoření systému rychlé reakce SBInet, tvz. “virtuální zdi”.89
Po nástupu Baracka Obamy do funkce prezidenta USA v roce 2009 byla Secure
Border Initiative postupně utlumena. Rozpočet Border Patrol i počty pohraničníků nadále
mírně rostly, ale Obamova administrativa se v trvající hospodářské krizi více soustředila
deportace nelegálních imigrantů z vnitrozemí.90
V červnu 2015 oznámil svoji kandidaturu současný americký prezident Donald
Trump. Tématem jeho kampaně bylo mimo jiné i zabezpečení jižní hranice USA. Jeho
nápad postavit po celé délce hranice zeď byl téměř okamžitě překřtěn na “Trump Wall”.
Od svého nástupu do úřadu 20. ledna 2017 zatím Donald Trump neuskutečnil žádnou
velkou iniciativu k zabezpečení hranic USA. Prototypy hraniční zdi se stále testují.91
Kongres novému prezidentovi několikrát odmítl poskytnout finance na nábor nových
pohraničníků a stavbu zdi.92
Je zřejmé, že mohutné zabezpečování hranice v rámci Secure Border Initiative, bylo
součástí komplexního plánu na imigrační reformu George Bushe mladšího na konci jeho
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volebního období. Mohlo jít o snahu zlepšit obraz Republikánské strany v blížících se
prezidentských volbách, avšak jak bylo řečeno výše, reforma nebyla přijata, nicméně
zvýšené zabezpečení již zůstalo. Nový prezident Barack Obama nastoupil do úřadu v letech
hospodářské krize a jeho menší zájem o zabezpečení hranice se dá vysvětlit tím, že musel
řešit akutnější ekonomické otázky a také se více soustředit na deportace nelegálních
imigrantů, kterých americká ekonomika v recesi nepotřebovala tolik jako dříve. Tohoto
zanedbání bezpečnostní situace na hranici zjevně využil nadcházející kandidát na
prezidenta

Donald

Trump,

kterému

se

podařilo

postavit

konzervativní

a

antiestablishmentově naladěné voliče na svoji stranu i díky nadále trvajícímu problému
nelegální migrace.

Závěr
V této práci jsem analyzoval, zda byly naplněny cíle operace Safeguard, stanovené
autory Border Patrol Strategic Plan 1994 and Beyond, do jaké míry byly naplněny a jaké
měly důsledky. Hlavní zjištění se týkala sektoru Tucson, nicméně jsou doplněné o srovnání
s kontextem zbytku jižní hranice USA.
Z deseti dílčích cílů operace Safeguard byly naplněny pouze čtyři, pět naplněno
nebylo a jeden byl neověřitelný. Bohužel, u všech čtyřech splněných dílčích cílů a jednoho
nesplněného se objevují výrazné negativní neočekávané dopady, nebo pochybnosti
ohledně vlivu vyššího zabezpečení hranice na splnění těchto cílů. Nejenže Border Patrol
se nepodařilo dostatečně zabezpečit hranici v sektoru Tucson, ale agentura nasměrovala
nelegální migraci do oblastí, které nebyla schopná účinně kontrolovat a ve kterých ročně
umíraly stovky lidí. K tomu ještě vytvořila podmínky pro přetvoření převaděčství na
natolik lukrativní odvětví, že se do něj zapojily i drogové kartely.
S takovýmito dopady musím považovat operaci Safeguard za zásadní neúspěch,
zejména oproti operacím Gatekeeper a Hold the line, při kterých došlo k výraznému
poklesu pokusů o překročení hranice, za výrazně menších negativních dopadů.
Za důvody selhání operace Safeguard považuji nedostatečné personální, technické
a technologické kapacity Border Patrol, která byla pro zadaný úkol zásadně
podfinancována a především v devadesátých letech většinu prostředků nasazovala v
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prioritních sektorech San Diego a El Paso na úkor ostatních, včetně sektoru Tucson.93 V
nultých letech prvního tisíciletí se podařilo zvýšit kapacity Border Patrol v sektoru pouze
k účinnému zabezpečení koridoru Nogales, kde se nachází nejrušnější hraniční přechod v
Arizoně.94 Toto nerovnoměrné rozložení sil způsobilo balónkový efekt, kvůli kterému se
velká část nelegálních aktivit na celé hranici přesunula do jednoho sektoru, což mělo
pravděpodobně za následek tak výrazné negativní dopady operace Safeguard v sektoru
Tucson. Na problém podfinancování Border Patrol po celou dobu trvání operace
upozorňovali jednak samotní příslušníci pohraniční stráže, ale i General Accountability
Office a část zástupců Sněmovny reprezentantů i senátorů.95 I přes téměř šestinásobný
nárůst rozpočtu Border Patrol však dostupné prostředky stále nedostačovaly k efektivnímu
střežení jižní hranice USA.
V rámci obecné diskuze ohledně opevňování hranice dává práce za pravdu
především kritikům zabezpečení z několika důvodů. Především za celé sledované období,
ani po jeho skončení do dnešních dnů, nebylo implementováno na federální úrovni v USA
žádné komplexní řešení nelegální migrace. Dále došlo k nárůstu zranění a úmrtí migrantů,
kteří se pokoušeli o přechod ve stále odlehlejších a nebezpečnějších oblastech. V poslední
řadě došlo k výraznému nárůstu počtu nelegálních imigrantů v USA, i přes výrazný růst
prostředků k zajištění hranice a ostrý protiimigrační tón a megalomanský návrh zdi na celé
hranici s Mexikem přispěl v roce 2016 Donaldu Trumpovi k vítězství v prezidentských
volbách. Tuto skutečnost považuji za důkaz, že ochrana hranic je v USA spíše nástrojem
politického boje, než nástrojem pro efektivní kontrolu nelegální migrace.
Kromě strategie Prevention Through Deterrence existuje několik alternativních
přístupů k ochraně hranic a k boji proti nelegální migraci a drogovému obchodu. Jednou
možností je vytvořit „virtuální zeď“, tedy sledování hranice pomocí moderních technologií
s minimálním nasazením fyzických bariér a pohraničníků samotných. Další často
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citovanou možností je rozšíření programu pro sezónní a krátkodobé zahraniční pracovníky.
Toto řešení předpokládá, že část imigrantů nebude nelegálně přecházet hranici a v USA
zůstávat, jak je tomu dnes, ale bude do země přijíždět a pracovat zde legálně jen po určitou
část roku. Další často zmiňovanou ovšem nevyužívanou je zaměření represe na
zaměstnavatele nelegálních imigrantů, kteří čelí velice nízkým trestům. Dlouhodobým
řešením je i větší tlak USA na zlepšení ekonomické situace, stability a bezpečnosti
v Mexiku a zemích Latinské Ameriky, ze kterých přichází nejvíce imigrantů. Existují také
radikální názory na úplnou minimalizaci zabezpečení na hranici, jako zbavení se
neefektivního a drahého systému. Existuje mnoho dalších alternativních přístupů i
kombinace již zmíněných, zde jsou zmíněny jen ty nejdiskutovanější.

Summary
This bachelor thesis examined the case of border securing efforts in southern
Arizona, known as Operation Safeguard. The Operation began in 1994 as part of Bill
Clinton’s administration efforts to mitigate effects of illegal migration and illegal drug
trade through tighter border enforcement. These efforts continued with every other
administration up until today and the topic of illegal migration is one of the most contested
in American public debate both on federal and state level. Although budgets, manpower
and technology of federal agencies responsible for border protection multiplied, number of
illegal immigrants in the USA was still growing throughout period of this research. The
aim of this study is to identify whether the border enforcement in Arizona was a success or
failure and what impacts it had on the nature of illegal migration in Arizona and the
southern border as a whole.
The text consists of three chapters. The first deals with the historical development
of the US-Mexico border. The second one analyses the Operation Safeguard from its
beginning in 1994 to the beginning of border fence construction in 2006. The analysis
criteria are based on the performance guidelines of U.S. Border Patrol. The third chapter
focuses on the development of the border from 2006 until today.
In the end, the thesis described that the Operation Safeguard not only failed but
resulted in severe negative consequences, such as increase in migrant deaths,
professionalization of human smuggling business and drug cartel involvement. The thesis
34

found that the reason for failure was insufficient resources of U.S. Border Patrol to
effectively guard the area of Tucson border sector.
The text supports mainly the critics of the border securitization for several
reasons. First of all, up to this day there hasn’t been implemented any complex solution on
federal level regarding illegal migration. The injuries and deaths of migrants rose as they
were trying to cross borders in more remote and dangerous places and there was sharp
increase in numbers of illegal migrants in USA throughout the period. Based on these
findings, I do believe, the border enforcement in USA is more instrument of political
competition rather than instrument of national security.
Apart from stratégy Prevention Through Deterrence there is a lot of other
alternative approaches to border security, drug traffiking and illegal migration. One way is
to create „virtuál wall“ with minimal physical presence of guards and barriers. Other
options include wider use of visa programms for sesional and low skilled workers, focusing
repression on employers of illegal migrants or providing economic and help for Latin
American countries, mainly Mexico, Guatemala, Salvador. The most radical ideas include
completely open border. There are lots of other potential approches these are however the
most discussed.
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