Ochrana jižní hranice USA

Zpráva Výzkumné služby Kongresu
Jan Chiotellis

1 Úvod
„The Trump Wall“ je symbolem prezidentské kampaně Donalda Trumpa, který tímto jednoduchým
heslem sliboval Američanům bezpečnost před teroristy, mexickými přistěhovalci a obchodem s
drogami. Měl úspěch. Dnes je tato zeď zhmotněním souboje mezi americkými nacionalisty a globalisty.
Pokud vyženeme každou názorovou skupinu do extrému, dalo by se říct, že jedni by nejraději vyhostili
veškeré přistěhovalce, zrušili tzv. zelené karty a druzí by zase rádi otevřeli Spojené státy americké
světu bez ohledu na rizika. Ovšem otázka stavby této zdi je mnohem komplikovanější. Od slibů D.
Trumpa, že zeď zaplatí Mexiko, po problémy již postaveného plotu, který byl schválen v roce 2006 a
dokončen v roce 2011. Otázka postavení zdi na této ekonomicky důležité hranici je i sociální a
diplomatická. Je nutné vzít v potaz veškeré reakce, které může tato stavba vyvolat, a následný dopad
na americké obyvatelstvo.
Je nutné zakročit a vymyslet způsob, jakým ochránit Spojené státy americké před přívalem drog
z Jižní Ameriky, zamezit nekontrolovanému pohybu lidí, a zároveň zachovat důstojnost a lidská práva
mexických uprchlíků. U toho je nutné mít na paměti, že federální rozpočet je předem daný a peníze
lze pouze přesouvat. Použijete na zeď peníze daňových poplatníků, nebo vymyslíte nový zdroj peněz,
který bude populární mezi vašimi voliči a neohrozí diplomatické vztahy s Mexikem a zájmy amerických
firem? Nechť vám je tento dokument inspirací v nalézání odpovědí na tyto otázky.

2 Stručná historie americko-mexické hranice
Otcové zakladatelé chápali Spojené státy americké jako zvláštní úkaz autonomie ve světe, která v
jejich době neměla obdoby. Jednou ze zásad americké mezinárodní politiky bylo distancování se od
konfliktů a nezavazování se k trvalým spojenectvím. Podobný přistup přijaly Spojené státy i k
latinskoamerickým zemím.1 Taktika izolace se jim dařila do roku 1848, kdy vypukla válka s Mexikem o
Texas. Ze strany Mexika se na tento ozbrojený konflikt nahlíží jako na americkou anexi území se
souhlasem Texasanů. Americká strana však vidí zahájení tohoto konfliktu v napadení americké
pevnosti Fort Texas.2 Neshody nad teritoriem mají počátek v mexické nezávislosti roku 1810. O sto let
později, kdy skončila mexická revoluce, se stala jižní hranice USA významným ekonomickým centrem,
které je dnes známo především pro obchod s drogami, převozem ekonomických migrantů a
obchodem s lidmi.
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Ovšem vedle Spojených států amerických bylo Mexiko velmi problematické. Rychlý rozvoj průmyslu,
jenž nebral ohledy na zemědělství, způsobil velmi vážné sociální potíže ve společnosti. Tato situace
vyústila ve stávkové hnutí učitelů a zaměstnanců železnic. V 60. a 70. letech zažilo Mexiko vlnu
represe a násilných politických konfliktů. Poté se Mexiko dostalo do finanční krize mezi lety 1973-1974
a muselo si půjčit peníze od amerických a evropských soukromých bank. Zahraniční dluh Mexika tedy
stoupl z 4 miliard na 11 miliard dolarů. Během tohoto divokého období mexické historie docházelo k
chladnutí mexické diplomacie vůči svému severnímu sousedovi, a to až do konce 70. let. Například v
roce 1969 zablokovaly Spojené státy americké turismus v pohraniční oblasti, aby donutily Mexiko
zesílit kampaň proti obchodu s drogami. Po několika dalších negativních reakcích USA se Mexiko
obrátilo na země třetího světa a například obnovilo vztahy se socialistickou Kubou. Až v roce 1977
hledala mexická vláda Lópeze Portilla záruku Mezinárodního měnového fondu a nepřímo USA, aby
získala důvěru v ekonomický vývoj v zemi. Co však zachránilo Mexiko před finančními potížemi a
geopolitickou nevůli vyspělého světa, bylo nalezení ložisek ropy a zemního plynu v roce 1980. Se
zlepšením poměrů a obnovou průmyslu začalo upadat zemědělství a spustila se další vlna migrace,
která způsobila obrovský odliv venkovského obyvatelstva do mexických měst a také do USA. 3
Vyvrcholením společné diplomacie je NAFTA (North American Free Trade Agreement), účinná od
1.1.1994, která sblížila tyto historicky znepřátelené státy a společně s Kanadou vytvořila jednu z
největších volných obchodních zón na světě. Nejde zde o obdobu EU, jelikož zde stále existují
hranice, celnice, migrační zákony, rozdílné právo, atd. Podstatou této smlouvy je však omezování
bariér v oblasti obchodu a investic. Tato smlouva výrazně přispěla ke zlepšení ekonomického růstu ve
všech třech zemích a věří se, že se tím sníží nezaměstnanost, jež trápí především Mexiko. Omezí-li
se mexická nezaměstnanost, zmenší se počet nelegálních mexických uprchlíků. Navíc, bude-li se
dařit mexické střední třídě, vznikne větší poptávka po americkém a kanadském zboží, což s sebou
samozřejmě nese pozitivní ekonomické dopady pro tyto země. Avšak některé firmy pochopily, že se
jim více vyplatí vyrábět v Mexiku, a přesunuly tam svou výrobu z USA a Kanady. Takže NAFTA může
být trnem v oku odborových svazů. Realita je však taková, že se tam přesunula hlavně výroba
využívající nevzdělanou pracovní sílu, a k tomu jde o firmy, pro které byla americká výroba skoro
likvidační. Momentálně díky NAFTA vznikají v USA kvalifikovanější pracovní místa, jejichž výdělek je o
17 % větší než americká průměrná mzda. Se stěhováním amerických firem do Mexika existuje další
neduh, a tím je obcházení enviromentálních pravidel. Některé americké firmy se stěhují do Mexika
právě kvůli tomu, že tam jsou mnohem volnější ekologická opatření. Je to způsobeno tím, že NAFTA
nezahrnuje žádné právní normy týkající se životního prostředí. 4
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Americko-mexická hranice je však stále hlídaná a stojí na ní skoro 700 mil (1 126 km) ostnatého
drátu.5 Přesto se na ní mezi lety 1994-1996 mnohonásobně zvýšila kriminální aktivita a Spojené státy
americké utrácely 1,5 miliardy USD ročně za její nepříliš efektivní ochranu. Byla tedy přijata opatření
umožňující lokálním autoritám zatýkat a vyhošťovat nelegální přeběhlíky hranic a hraničním státům
přijímat vlastní zákony o imigraci.
V roce 1998 odjel prezident Clinton do Mexika za mexickými představiteli vyjednat protinarkotickou
spolupráci, a to i přesto, že Mexiko trpělo ekonomickou krizí. Tato spolupráce byla stvrzena za
Clintonův slib nedeportovat mexické uprchlíky.6
Po útocích z 11.9.2001 se hraniční kontroly zpřísnily ze strachu z terorismu a ochrana hranic byla
hlavním tématem, došlo však jen k vnitřní reorganizaci a vzniku Ministerstva vnitřní bezpečnosti
Spojených států amerických.7
V roce 2003 prezident Bush předložil program hostujících pracovníků (guest worker program) s cílem
identifikovat nelegální migranty, zamezit obchodování s lidmi a garantovat férovou výplatu všem
pracujícím. Ovšem v kongresu narazil na tvrdou opozici, která jeho návrh smetla ze stolu.
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V roce 2004 byly navýšeny stavy pracovníků ochrany hranic o 10 000, což zapříčinilo strach
nelegálních sezónních pracovníků vracet se domů do Mexika, a tudíž zůstávali ve Spojených státech
trvale. Ale i přes tato opatření si hraniční čára stále udržovala status drogové dálnice podléhající
různým drogovým gangům. Tato situace vyústila mezi lety 2007-2009 v mexicko-americkou spolupráci
ve válce proti gangům a kartelům – tzv. Merida Initiative. Po tyto tři roky poskytovaly Spojené státy
americké roční příspěvek Mexiku ve výši 400 miliónů dolarů. Bohužel však americký kongres nebyl s
to schválit kvalitní imigrační reformu, přestože panovala shoda na její potřebě. 9
Po násilné smrti tří pracovníků americké ambasády v Ciudad Juarez začala tehdejší ministryně
zahraničí Hillary Clinton rozsáhlé rozhovory s mexickou administrativou a zahájila další fázi hraniční
spolupráce – Merida 2.0. Tato spolupráce se však silněji zaměřovala na sociální a ekonomickou
stránku věci. 10
Sblížení těchto dvou zemí jsme pozorovali až do konce administrativy Baracka Obamy, který se snažil
navazovat přátelské vztahy s Latinskou Amerikou. Také v určité míře sympatizoval s přicházejícími
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mexickými přistěhovalci. Jedním z jeho úspěchů bylo nařízení DACA (Deffered Action for Childhood
Arrivals) chránící přicházející děti před vyhoštěním ze země.11 DACA přestalo platit v březnu tohoto
roku.

3 Aktuální opatření
3.1

The Secure Fence Act of 2006

Jedná se o zákon podepsaný prezidentem G. W. Bushem v roce 2006. 12 Jeho cílem je zajistit
kvalitnější kontrolu jižní hranice USA, a to za pomocí rozšíření ostnatých plotů, vybudování dalších
kontrolních stanovišť a používání technologií 21. století, jakými jsou kamery, satelity a bezpilotní
letouny. Podstatným bodem tohoto zákona je vybudování 670 mil dvojvrstvého oplocení na hranici s
Mexikem, avšak podle konzervativního magazínu National Review je k datu 14. 1. 2014 postaveno
pouze 40 mil oplocení splňující zákonem stanovené požadavky. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti
naproti tomu tvrdí, že je postaveno 352 mil.
Další kritikou oplocení postaveného na základě tohoto zákona je státem řízené vyvlastňování půdy,
případně státem vynucené rozdělení pozemků. Dle kritiků bylo mnoho federálních a státních zákonů
ohnuto a přehlédnuto za účelem postavit tuto fyzickou hranici.13
V roce 2011 tvrdil Barack Obama, že je oplocení skoro celé hotové, a toto tvrzení dokládal údaji
ministerstva pro vnitřní bezpečnost. Podle něj bylo postaveno 99,5 % tímto zákonem plánovaného
oplocení. Ovšem republikáni nadále nebyli spokojení a tvrdili, že pravého, dvojvrstvého oplocení je
postaveno pouze 40 mil. Tato tvrzení napadl tehdejší prezident Spojených států amerických takto:
„Budou chtít vyšší zeď. Možná budou chtít i příkop. Možná budou chtít aligátory v tom příkopu. Nikdy
nebudou spokojeni. Ale já to chápu. Politika je taková.“14
Server Politifact (obdoba české stránky demagog.cz) označuje výrok Baracka Obamy z 11. 5. 2011
„Hraniční oplocení je teď v podstatě hotové“ za nepravdivý.
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3.2

Consolidated Appropriations Act, 2018

23.3.2018 prezident Spojených států amerických, v časové tísni z důvodu vypršení provizorního
rozpočtu, podepsal zákon o vládním rozpočtovém balíku pro rok 2018. Učinil tak na poslední chvíli,
jinak by vládní organizace neměly daný rozpočet a došlo by k vládnímu kolapsu. Tento zákon určuje
rozpočet pro všechny vládní organizace USA, dohromady se jedná o 1,3 bilionu amerických dolarů
(26,9 bilionu českých korun). V rozpočtu jsou výdaje pro všechna ministerstva, média však zajímala
hlavně „trumpova zeď“, obnovení systému DACA a navýšení rozpočtu na zbrojení obranných sil. 15 Z
těchto tří se podařilo pořádně uskutečnit jen to poslední, což je také důvodem, proč tento zákon
nakonec Donald Trump nevetoval. V zákoně se nemluví konkrétně o zdi, používá se název „levee
fencing“, který by se dal přeložit jako valové oplocení. Na 25 mil valového oplocení je vyčleněno 445
milionu USD. Celkový rozpočet na úpravu, vylepšení, údržbu a plánování ochrany jižní hranice je
vyčleněno 1,571 miliard dolarů. Vláda Donalda Trumpa však chápe celou tuto sumu jako rozpočet na
postavení zdi. Je zde tedy rozpor ve výkladu tohoto zákona. Zde zmíněný rozpočet je platný pro
fiskální rok 2018, který končí 30.9.2018. Zákon jen těsně prošel parlamentem a senátem díky obavám
z vládního kolapsu.16
Republikáni a hlavně Donald Trump si představovali mnohem větší výdaje na zeď a oplocení podél
jižní hranice, avšak politický boj o pozměňovací návrhy byl příliš náročný a kongres nebyl schopný
domluvit se na kompromisu. Z tohoto důvodu se demokratům nepodařilo prosadit obnovu programu
DACA, který skončil v březnu tohoto roku. Donald Trump ve svém tweetu tvrdí, že právě obnova
programu DACA byla podmíněna štědřejším rozpočtem pro jeho zeď. 17

3.3

Kriminalita a drogy

Jedním z největších problémů americko-mexické hranice je pašování drog a s ním spojená kriminalita.
Podle OSN má americký ilegální trh s narkotiky hodnotu 60 miliard dolarů ročně – stejná částka jako
hrubý domácí produkt (HDP)18 Lucemburska v roce 2016. Ministerstvo spravedlnosti odhaduje, že
kolumbijské a mexické kartely mají výnosy 18-39 miliard dolarů z prodeje narkotik ve Spojených
státech.19 Také odhaduje, že mexické kartely posílají zpátky do své vlasti 19-29 miliard USD.20
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domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově
vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky.
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Kriminalita drogového průmyslu však zůstává převážně na mexické straně hranice, kde i přes zásah
50 000 mexických vojáků (od roku 2006) stále umírají lidé. Jedním z největších problémů jsou právě
drogové kartely, které mají na svědomí největší počty vražd. Podle studie OSN se s každým novým
kartelem v teritoriu zdvojnásobí množství vražd. Dalším zajímavým zjištěním je, že kriminalita
nestoupá se vzrůstající poptávkou a zvětšováním trhu, mnohem vetší vliv má nedostatek drogy. Tento
případ jsme mohli pozorovat od roku 2007, kdy úsilí o zákaz pěstování drog v Kolumbii způsobil
nedostatek nabídky a vyústil v drogovou válku kartelů trvající až do roku 2009. 21
Taktika mexické vlády byla odstraňovat hlavy těchto kartelů, což mělo vyústit v jejich konec. A i přes to,
že se tento plán podařilo splnit a většina vlivných bossů byla zatčena nebo zabita, kriminalita neutichá
a stále roste. V roce 2006 existovaly v Mexiku čtyři kartely, do roku 2014 přibyly čtyři nové. Celkem
tedy nyní v Mexiku působí osm velkých drogových kartelů.

22

4 Technické parametry
4.1

Náklady

Záměrem Donalda Trumpa je tedy postavit zeď. Ale ne ledajakou zeď: „Já postavím obrovskou zeď,
nikdo nestaví zdi lépe než já, věřte mi, a stavím je velmi levně.“ 23 Tvrdí, že zeď bude skvělá, levná, a
zároveň ji zaplatí Mexiko. Americko-mexická hranice má na délku 1900 mil (3 100 km). Donald Trump
však chce postavit pouze 1000 mil zdi a o zbytek ochrany se mají postarat přírodní překážky (např.
řeka Rio Grande).
650 mil již postaveného oplocení stálo přes 7 miliard dolarů. Donald Trump počítá s tím, že jeho zeď
bude stát pouze 10 až 12 miliard dolarů. Je však nutné započítat veškerou logistiku jako vybudování
infrastruktury, odkoupení soukromých pozemků a dalších nemovitostí. Podle studie Washington Postu
by tato zeď vyšla na 25 miliard dolarů.24
Aby Donald Trump splnil svůj slib stavět od svého prvního dne v úřadu, vydal nařízení, jež věci uvádí
do pohybu. První reálné peníze na svou zeď zřejmě získá skrze Consolidated Appropriations Act 2018.
Je nutné podotknout, že výdaje jdou z federálních peněz, nikoliv z účtu Mexika.25
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Plány pro získání peněz z mexické strany se již začínají formovat, ale žádný z nich není reálný, jelikož
by často poškodil obě strany. A mexický prezident Enrique Pena Nieto by ponížil sebe i celou svou
zemi, pokud by zaplatil tuto obří stavbu.
Jedním z návrhů Donalda Trumpa je zavést clo ve výši 20 % na mexický import. To by vynášelo 10
miliard dolarů ročně a s přehledem by to zaplatilo plánovanou zeď, tvrdí prezident Trump. Je ale
otázkou, zda jsou jeho výpočty správné. Tento krok by také znamenal, že by Mexiko mohlo zrušit
daňovou úlevu pro americké investice, které v roce 2013 činily 101 miliard dolarů. Byl by to tedy velice
špatný krok vůči americkým firmám.26
Druhou možností je zamezit převodům peněz do Mexika. Mexičané pracující ve Spojených státech
často posílají peníze své rodině v rodné vlasti. Kdyby se podařilo těmto převodům zamezit nebo je
zdanit, dala by se převzít kontrola nad trhem v hodnotě 25 miliard dolarů. Ovšem takové opatření by
pouze donutilo zákazníky legálních firem přejít k posílání peněz skrze nelegální prostředníky nebo jiné
transakční metody – třeba kryptoměny.

27

Poslední možností je zvednout víza a poplatky za přechod hranice pro občany zemí se špatnou
reputací s imigrací. Konzervativnější republikáni by z podobného návrhu měli radost, ale bohužel by
tyto peníze ani náhodou nestačily na pokrytí celé stavby. 28
Na otázku, zda jsou představené návrhy reálné, odpověděl Donal Trump takto: „Jsou reálné, pokud
víte něco o umění vyjednávání. Pokud za vás vyjednávají šašci, není to reálné.“ („It's realistic if you
know something about the art of negotiating. If you have a bunch of clowns negotiating, it's not
realistic.“)29

4.2

Materiál

Jasnou volbou je beton, kterého by bylo třeba přibližně 5 000 000 m³ (o 1,5 miliónů více než bylo třeba
na postavení Hooverovy přehrady). Tento odhad počítá se zdí, která je 1,5 m pod zemí a 6 m nad
zemí. Ovšem Donald Trump se nechal slyšet, že by si přál mít zeď vysokou 9 až 16 metrů. To by
znamenalo ještě větší množství betonu. Takové množství betonu znamená obrovské náklady na
logistiku, jelikož by betonárny musely být dostatečně blízko. Nedávno také Donal Trump požadoval,
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aby šlo skrze zeď vidět. To by asi zmenšilo množství požadovaného betonu, ale přineslo by to další
inženýrské a bezpečnostní problémy.30

5 Možná řešení problému
Velkým problémem výstavby Trumpovy zdi je, že není založená na žádné reálné analýze. Jedná se
pouze o populistické heslo, které se stalo symbolem Trumpova prezidenství. Nejsou brány v potaz
ekonomické důsledky na americké firmy využívající levnou pracovní sílu, což poškodí americký trh s
prací. Dalo by se sice namítnout, že se tak uvolní pracovní místa pro Američany. Realita je však
taková, že se americké firmy budou chtít přestěhovat do Mexika.
Jedná se o velice diskriminační projekt, který očerňuje mexické obyvatelstvo a dělá z něj kriminálníky,
drogově závislé a nežádoucí. Velký zájem o tuto problematiku budou mít nejrůznější organizace
chránící uprchlíky, lidská práva a také latinskoamerické obyvatelstvo, jehož lobbistické skupiny mají v
USA velkou váhu.31
Cena zdi, která by reálně stála 25 miliard dolarů, je obrovská. Samotní republikáni mají problém s
touto cenovkou, není totiž v jejich zájmu zvětšovat výdaje federálního rozpočtu na projekt, jehož
účinnost není prokázaná. Je však zřejmé, že je nutné bojovat proti pašerákům drog a dalším
kriminálním entitám, jež ohrožují zájmy lidu Spojených států amerických. Aktuální plot, ať už jde o ten
dvouvrstvý nebo o ten jednovrstvý, je velmi chabý. V roce 2011 kolovalo na internetu video, kdy jej
dvě ženy přelézaly. Zvládly to za necelých 12 sekund. Aktuální hranice jde samozřejmě i podkopat. A
pro pašování drog lze použít například drony.32
Demokraté by měli především chtít zlepšení podmínek pro Mexičany ve své domovině. Bude je
zajímat sociální stránka věci a například podpora mexického obyvatelstva vzděláváním a vytvářením
pracovních míst. Dalším důvodem pro zlepšení podmínek Mexičanů je diplomacie. Mexiko je součástí
NAFTA a má se Spojenými státy velmi blízké obchodní vztahy. Mnoho amerických firem sídlících v
Mexiku by mělo problém, jelikož by mexická vláda mohla uvalit vysoká cla, jež by měla negativní
dopad i na americké firmy exportující do Mexika. Došlo by tedy ke zvýšení nezaměstnanosti v USA i
Mexiku a mexická nezaměstnanost by vedla k vyššímu zájmu Mexičanů emigrovat a není prokázané,
že by je sebevyšší zeď dokázala zastavit. Například ve španělském městě Melilla ležícím v severním
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Maroku je síť bariér, oplocení a zdí, ale stejně jsou běženci schopni ji přelézt. Tato síť oplocení má
pouhých 11 km, je neustále pod dozorem, a stejně není nepřekonatelná. Pro připomenutí, navrhovaná
zeď Donalda Trumpa má mít na délku 1 609 km.
Postavení tak velké bariéry by bylo obrovským zásahem do existujících ekosystémů. Mnoho
živočišných druhů migruje mezi státy a přirozené migrační trasy jsou pro ně životně důležité. Z
ohrožených druhů je možno zmínit jaguára amerického nebo medvěda černého. Dále je nutné vzít v
potaz estetický zásah do krajiny, přirozené záplavové zóny a nestabilní podloží z pohyblivých písků.33

6 Rozšiřující neformální zdroje
•

Border

Wall:

Last

Week

Tonight

with

John

Oliver

(HBO)

to

Mexico

https://www.youtube.com/watch?v=vU8dCYocuyI
•

Vox - Europe’s most fortified border is inAfrica https://youtu.be/LY_Yiu2U2Ts

•

Vox

-

How
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outsourced

border

security

https://www.youtube.com/watch?v=1xbt0ACMbiA
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