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LÜHIKOKKUVÕTE
Bakalaureusetöö

eesmärgiks

on

analüüsida

USA

presidendi

Donald

Trumpi

migratsioonipoliitiliste otsuste mõju immigratsioonile Mehhikost. Analüüsitakse USA ja
Mehhiko omavahelisi suhteid ning migratsioonipoliitilistest muudatustest tekkinud erimeelsusi.
Analüüs põhineb teaduslikel artiklitel ja monograafiatel, muudel teemakohastel väljaannetel ning
USA

ja

Mehhiko

Bakalaureusetöö

ametlikel

on koostatud

migratsioonipoliitikaga

seonduvatel

põhidokumentidel.

uurimuse põhjal põhinedes

empiirilise

kvalitatiivsetel

uurimismeetoditel. Uurimismeetodina on kasutatud tekstianalüüsi.
Bakalaureusetöös selgub milliseks on muutunud olukord Mehhikos ja USAs, USA
migratsioonipoliitiliste muutuste tagajärjel. Kuna nende kahe naaberriigi omavaheline koostöö
on otseseks aluseks USAst väljasaadetud mehhiklaste edasisesele käekäigule analüüsib autor
milline on migratsioonipoliitiliste muudatuste mõju USA ja Mehhiko omavahelistele suhetele?
Kuidas mõjutavad USA migratsioonipoliitika muudatused USAs elavaid mehhiklasi? Milline on
muudatuste mõju USAst väljasaadetud mehhiklastele?
Töö keskendub kümnele autori poolt valitud Trumpi valimislubadustele, millega kaasnevad
muudatused migratsioonipoliitikas.
Võtmesõnad: USA, Mehhiko, migratsioon, immigratsioon, inimõigused
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SISSEJUHATUS
Lõputöö teemavalikul on autor lähtunud ennekõike isiklikust huvist Mehhiko ning mehhiklaste
käekäigu vastu USAs kuid ka huvist välja selgitada, milline on aina uueneva USA
migratsioonipoliitika mõju suhetele Mehhikoga, Mehhiko immigrantidele USAs ning USAst
väljasaadetud Mehhiko immigrantidele Mehhiko piirilinnas Tijuanas. Lõputöö teema on hetkel
aktuaalne, kuna pärast Donald Trumpi ametiaja algust 20. jaanuaril 2017. on ta asunud oma
valimiskampaanias väljaöeldud lubadusi täide viima.

Trumpi planeeritud muudatused migratsioonipoliitika valdkonnas on suures osas seotud
Mehhikoga ning tema migratsioonipoliitiliste muudatuste kava on tekitanud palju vastakaid
arvamusi ning pingeid kahe naaberriigi vahel.
Töö püstitab uurimisküsimused: Milline on migratsioonipoliitiliste muudatuste mõju USA ja
Mehhiko omavahelistele suhetele? Kuidas mõjutavad USA migratsioonipoliitika muudatused
USAs elavaid mehhiklasi? Milline on muudatuste mõju USAst väljasaadetud mehhiklastele?
Lõputöö on jaotatud neljaks peateemaks, mis omakorda jaotuvad alapeatükkideks ning viimaseks
on välja toodud nii eesti kui inglise keelne kokkuvõte ja kasutatud allikate loetelu.
Esimene peatükk annab ülevaate migratsiooniteooriaid käsitlenud autoritest, mille toel kirjeldab
autor mehhiklaste põhjuseid USAsse migreerumiseks. Eraldi on välja toodud migratsiooni
mõiste üldtähendus ning migratsiooni erinevad liigid.
Teises peatükis keskendub autor USA ja Mehhiko migratsioonipoliitikatele. Autor toob välja
USA migratsioonistatistika ning analüüsib sotsiaalseid põhjuseid mis mõjutavad Mehhikost
väljarännet ja illegaalse immigratsiooni teket. Viimasena on välja toodud USA ja Mehhiko
suhteid läbi ajaloo autori arvates enim mõjutanud sündmused.

5

Kolmandas peatükis keskendub autor Donald Trumpi poolt planeeritud migratsioonipoliitilistele
muudatustele. Peatükis on välja toodud täpsemalt president Trumpi migratsioonipoliitiliste
muudatuste plaan ning lahti seletatud autori arvates olulisimate punktide mõju Mehhiko ja USA
omavahelistele suhetele.
Neljandas peatükis kirjeldab autor juhtumiuuringuna migratsioonipoliitika ühte kitsaskohta,
mille tõttu on Mehhiko

piirilinnast Tijuanast

saanud

migrantide

ja

väljasaadetute

resideerumispaik ning globaalne ooteruum.
Töös analüüsitud andmed põhinevad teaduslikel artiklitel ja monograafiatel, muudel
teemakohastel väljaannetel ning USA ja Mehhiko ametlikel migratsioonipoliitikaga seonduvatel
põhidokumentidel.

Neid

allikaid

kasutades

leiab

autor

vastused

tööle

püstitatud

uurimisküsimustele. Töö on koostatud uurimismeetodina tekstianalüüsi kasutades ning on
koostatud empiirilise uurimuse põhjal põhinedes kvalitatiivsetel uurimismeetoditel.
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1. MIGRATSIOONITEOORIAD
1.1. Migratsiooni mõiste olemus
Migratsioon ehk ränne on inimeste ümberpaiknemine riigi sees või riikide vahel. Suurem osa
rändajatest liigub riikide sees, enamasti maalt linnadesse, kuid üha enam kasvab ühest riigist
teise liikujate arv. Ränne on mitmekesine ja keeruline protsess, mis puudutab nii isiklikku ja
kohalikku kui ka riiklikku ja rahvusvahelist tasandit. (maailmakool 2018)
Kuigi USA on läbi aegade oma immigrantide arvuga esirinnas olnud näitab ka 2017. aastal
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ÜRO poolt avaldatud statistika USAs elavate immigrantide
arvu kasvu. (Affairs 2017)
2017. aasta seisuga oli rahvusvaheliste migrantide koguarv ligi 258 miljonit. Võrreldes seda 220
miljoniga 2010. aastal ning 173 milljoniga 2000. aastal võib öelda, et migrantide koguarv on
aastatega tõusnud. 79.5 miljonit maailma migrantide koguarvust elas 2017. aasta seisuga Aasias,
77.8 miljonit Euroopas, 57.6 miljonit Põhja-Ameerikas, 24.6 miljonit Aafrikas, 9.5 miljonit
Ladina-Ameerikas ja Kariibidel ning 8.4 miljonit Okeaania piirkonnas. (Affairs 2017)
ÜRO andmete kohaselt on kõikide joonisel (vt. Joonis 1) toodud riikide, välja arvatud Venemaa,
rahvusvahelise migratsiooni koguarv tõusnud. Venemaal elavate migrantide arv on jäänud
samaks mis 2010. aastal ehk 12 miljonit rahvusvahelist migranti. Joonisel 1 välja toodud riikidest
kõige viimasel positsioonil on Hispaania, kus elavate migrantide arv oli 2010. aastal 2 miljonit
ning 2017. aasta seisuga 6 miljonit. Tabelis kõige esimesel positsioonil on USA, kes oli samal
positsioonil ka 2010. aastal 35 miljoni migrandiga ning jätkab esikohal ka 2017. aasta statistika
põhjal 50 miljoni migrandiga. (Affairs 2017)
Nüüdsed Trumpi migratsioonipoliitilised valimislubadused peaksidki rohkem reguleerima USA
migratsiooniseadusi ning sellega seoses ka vähendama immigrantide koguarvu USAs. Seda
7

põhiliselt siis illegaalsete immigrantide sissevoolu piiramise abil ning suurema arvu
immigrantide väljasaatmise näol.
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Joonis 1. Kõige suurema rahvusvaheliste migrantide arvuga riigid, 2017 (miljon)
Allikas: Report United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division,
International Migration 2017, 2017

1.2. Migratsiooni käsitlenud autorid
Selleks, et mõista migratsiooni olemust ning analüüsida USA ja Mehhiko migratsiooniprobleeme
toob autor välja erinevad migratsiooniteooriad, mis kirjeldavad migratsiooni liike ning
Mehhikost lahkuda soovijate võimalike põhjusi.
Rahvusvahelise migratsiooni kindlate põhjuste väljatoomisel puudub kindel ühene seisukoht.
Arvatakse, et inimeste rännet sihtkohariiki põhjustavad nii demograafilised kui ka geograafilised
tegurid. Demograafilisteks teguriteks peetakse rahvastiku suurust ja juurdekasvu, riigi sisemist
kompositsiooni, rahvastiku vanust jne. Geograafilisteks teguriteks on näiteks päritoluriigi ja
sihtriigi geograafiline lähedus. Demograafiliste tegurite puhul on migratsioon ajendatud nii
madalast fertiilsusest sihtkohariigis kui kõrgest fertiilsusest päritoluriigis. (Fevre 1998) Samas
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lükkavad selle väite ümber kaasajal avaldunud migratsioonivood, kuna suurem osa
migratsioonist toimub arengumaade vahel, mis on kõrge fertiilsusega. (Russell 1995)
Lisaks eelmainitud teguritele põhjustavad migratsiooni ka majanduslikud tegurid. Majanduslikes
tegurites saavad ennekõike määravaks riikide erinevad majanduslikud arengutasemed. Päritoluja sihtriigist lähtuvalt on võimalik välja tuua migratsiooni tõmbetegureid ning tõuketegureid.
Tõuke- ja tõmbeteguri kontseptsioonist lähtuvad ka neoklassikalised migratsiooniteooriad nagu
neoklassikaline makroteooria ning neoklassikaline mikroteooria. (Russell 1995)
Üheks kõige esimeseks makroteooria käsitluse autoriks peetakse 1885. aastal raamatu
„Migratsiooni seadused“ autorit, Inglise geograafi E.G. Ravensteini, kelle arvates on
migratsiooni peamiseks tekkepõhjuseks majandus. Ravenstein on oma seitsmes seaduses välja
toonud migrantide sihtkoha eelistused migreerumisel ning ka määratlenud ära, millised on naiste
ja meeste erinevused rändeprotsessis. Ravensteini seaduse kohaselt migreeruvad inimesed
kõigepealt lähedamal asuvatesse sihtkondadesse ning hiljem mõjuva põhjuse olemasolul ka
kaugemale. Mõjuvaks põhjuseks võib pidada näiteks sihtkohariigi majanduslikku olukorda.
Tema arvates migreeruvad ennekõike maapiirkondade inimesed ning kõigepealt maakoha
lähedale linna ja sealt hiljem välismaale. Ravensteini seaduse järgi migreeruvad naised tavaliselt
riigisiseselt ning mehed on valmis migreeruma ka rahvusvahelisel tasandil. (Ravenstein 1885)
Oma viimases seitsmendas seaduses toob ta välja, et migratsiooni soodustavad kõik päritoluriigi
nõrgad kohad nagu ebasobivad seadused, kõrged maksud, sobimatu sotsiaalne keskkond või
isegi ebaatraktiivne kliima. (Kalinowska & Knapińska 2009)
Teiseks makroteooria käsitluse autoriks peetakse 1966. aastal „Migratsiooni teooria“ artikli välja
andnud Ameerika sotsioloogi E.S. Leed, kes võttis enda ülesandeks Ravensteini poolt loodud
seaduste edasi arendamise. Lee arvates mõjutab migrantide voolu teise riiki sihtkohariigi
majandus, ehk mida paremal tasemel on sihtriigi majandus seda suurem on võimalus, et sinna ka
migreerutakse. Lee jaotab oma käsitluses migratsiooni mõjutegurid nelja osasse: tegurid
päritoluriigis, tegurid sihtriigis, olemasolevad tõkked ning viimaseks individuaalsed tegurid. Lee
pidas oluliseks selliseid makroteooriaid nagu haridus, sotsiaalkindlustussüsteem ning kliima. Lee
nägemuses migratsioonist oli tähtsal kohal migrandi enda olukorra erinev tajumine. Ehk tema
silmis ei ole migratsioon põhjustatud objektiivsete tingimuste poolt, vaid sõltub pigem sellest,
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kuidas potentsiaalne migrant ise erinevaid tingimusi tajub. Lee on ka tõmbe- ja tõuketeooria
kuulsaim tõlgendaja. (Kalinowska & Knapińska 2009)
Tõmbe- ja tõuketegurite teooria puhul mõjutavad migratsiooni tegurid, mis panevad migrante
ühest riigist lahkuma ehk tõuketegurid ning teisalt tegurid mis panevad migrante tegema otsust
sihtkohariiki rändamiseks ehk tõmbetegurid. (Kainth 2010) Järgnevalt toob autor välja Lee
tõmbe- ja tõuketegurid ning nende seose Mehhiko ja USA migratsiooniprobleemidega.
Põhilisteks tõuketeguriteks loetakse majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme ning tööpuudust ja
madalaid palku, (Kalinowska & Knapińska 2009) mis on põhjusteks ka Mehhikost lahkumisel,
sest lahkuda soovivatel inimestel puudub võimalus endale töökoht leida või töötingimused ei ole
inimlikud. Inimesed lahkuvad ka poliitilise või religioonist tingitud tagakiusamise ning
diskrimineerimise tõttu. (Kalinowska & Knapińska 2009) Seda võib ennekõike seostada
Mehhikosse vabatahtlikult tagasi läinud inimestega, kes pole suutnud kohaneda tingimustega
USAs ning sealse rassivihaga.
Tõuketeguriks migratsioonis on veel keskkonna muutustest tingitud põhjused. (Kalinowska &
Knapińska 2009) Nagu näiteks olukord kus põliste põlluharijate, saak või põllumaa on täielikult
üleujutuste tõttu Mehhikos hävinud ning neil puudub võimalus millegi muuga elatise
teenimiseks. See probleem on üha suurenev just globaalsete kliimamuutuste tõttu, mille
tulemusel paljud põlluharimiseks sobivad piirkonnad on muutunud ebasobivateks. Seetõttu
asuvad inimesed ümber kas teise linna Mehhikos või lahkuvad USAsse, et uuesti endale
sissetuleku allikas leida.
Lisaks eelmainitule on veel tõuketeguriteks rahvusvahelised konfliktid, siseriiklikud sõjalised
konfliktid, totalitaarne režiim ning vaesus ja nälg. (Kalinowska & Knapińska 2009) Mehhikost
lahkumise põhjusteks võib pidada nii sotsiaalsete hüvede puudumist kui ka mittesobivat
keskkonda pere loomiseks ja laste harimiseks. Seega kui inimestel puuduvad elementaarsed
sotsiaalsed hüved nagu tervishoiu teenused ja sotsiaalabi, siis pole neil enamasti ka võimalust
haridust omandada, mis omakorda viib nad põlvkondi jätkuva vaesuseni. See aga muudab nad
sotsiaalselt haavatavaks ning suurema tõenäosusega soovivad nad ka USAsse migreeruda.
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Sarnaselt tõuketeguritega mõjutavad migratsiooni ka tõmbetegurid. Neid saabki omavahel
vastandata- ehk kui tõuketegurid määratlesid Mehhikost lahkumist siis tõmbeteguriteks võib
pidada põhjusi miks mehhiklased USAt ahvatlevaks sihtriigiks peavad. Tõmbeteguriteks on
paremad töö- ja olmetingimused ning kindel miinimumpalk ehk kutsuvad töökohad ja parem
sissetulek. (Kalinowska & Knapińska 2009) Mehhiklased loodavad, et USAs on neil võimalus
järjele saada ning seeläbi ka oma peresid Mehhikos aidata.
Tõmbeteguriteks on veel parem võimalus haridusele, majanduse areng ja kasv, perekondade
ühinemine, võimalus saavutada heaolu, poliitiline stabiilsus, seaduslik valitsus ja demokraatia
ning inimõiguste kaitse. (Kalinowska & Knapińska 2009) Vaadeldes mehhiklaste seisukohti siis
lootus leida sobivam koht laste harimiseks on nende silmis üheks põhilisemaks tõmbeteguriks.
Tihti loodetakse, et kui üks pereliige on jõudnud edukalt USAsse tekib hiljem ka teistel võimalus
järele minna ja nii hiljem kogu perekond USAsse migreeruda.
Kõige uuema migratsiooniteooria autoriteks on T.J. Hatton ja J.G. Williamson, kelle tuntumaks
teoseks on 2008. aastal avaldatud „Ülemaailne migratsioon ja maailmamajandus: kaks sajandit
poliitikast ja tulemuslikkusest“. Nende sõnul põhjustab migratsiooni neli tegurit. Esiteks palkade
ebavõrdsus riikides, ehk osad riigid võimaldavad kõrgemaid palku kui teised ja see tekitab
palgalõhe. Teiseks sõltub migrantide arv päritoluriigi majanduslikust olukorrast, ehk mida
kõrgem on inimeste elatustase, seda suurem on nende võimalus välismaale migreeruda.
Kolmandaks faktoriks peavad nad noorte osakaalu päritoluriigis, ehk kui noori on rohkem on ka
migreerujate protsent kõrgem. Viimasena toovad nad välja sõprade ja sugulaste olemasolu
sihtriigis ehk perekondlikud põhjused migreerumiseks. (Kalinowska & Knapińska 2009)

1.3. Migratsiooni kategooriad
Migratsiooni saab jagada viite erinevasse kategooriasse. Kategooriates on esindatud ajutised
töörändajad ehk võõrtöölised, kes suunduvad teise riiki mõnele konkreetsele tööpositsioonile, et
seal näiteks hooajaliselt töötada. Nagu paljud mehhiklased pärast Mehhiko Revolutsiooni
suundusid USAsse, et põllumajanduses töötada ning hiljem naasid kodumaale. Teiseks on kõrgelt
kvalifitseeritud töö- ja ettevõtlusrändajad, kes on mõne ala tippspetsialistid ning liiguvad ühest
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riigist teise, et ennast arendada või panustada riigi majandusse oma teadmiste ja oskustega.
(UNHCR 2010)
Kolmandaks kategooriaks on ebaseaduslikud rändajad, kes sisenevad riiki ilma dokumentideta
ning kelle saabumisaega ja isikuid on hiljem keeruline kindlaks teha. Ühe kategooriatest
moodustavad ka migrantide pereliikmed, kes saabuvad oma lähisugulastest migrantide juurde
pärast seda kui esimesed on juba riiki migreerunud. Kõige viimaseks kategooriaks on
tagasipöörduvad rändajad ehk need, kes hiljem kas vabatahtlikult või väljasaatmise tõttu
kodumaale tagasi pöörduvad. (UNHCR 2010)
Lõputöö keskendub põhiliselt ebaseaduslike rändajate olukorrale USAs ning väljasaatmise tõttu
tagasipöörduvate mehhiklaste situatsioonile Mehhikos.
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2. USA JA MEHHIKO MIGRATSIOONIPOLIITIKA
2.1. USA migratsioonipoliitika
Statistika näitab, et USAs elab üks viiendik kogu maailma migrantidest 2017. aasta seisuga.
Alates 1965. aastast on USAs elavate kuid välismaal sündinud elanike arv rohkem kui
neljakordistunud ning 2065. aastaks ennustatakse, et see kasvab 78 miljoni inimeseni. (Center
2015) USAs elas 2014. aasta seisuga ligikaudu 43.3 miljonit välismaal sündinud inimest.
Välismaal sündinutest on 20.7 miljonil USA kodakondsus ning suuremal osal ehk 22.6 protsendil
mõne muu riigi oma. (Census 2015) Nendest omakorda ligikaudu 13.1 miljonit viibivad riigis
seaduslikult, (Baker & Rytina 2014) 11.1 miljonit on illegaalsed immigrandid (Passel & Cohn
2016) ning 1.7 miljonit viibib riigis alalise elamisloaga. (Baker 2016)
Kui 1960. aastatel oli 75% välismaalastest elanikest USAs pärit Euroopast või Kanadast siis
2015. aasta seisuga oli eurooplaste protsent langenud 11.1 peale. 2015. aastal oli 11.6 miljonit
ehk 26.9% kogu välismaal sündinud elanike arvust pärit Mehhikost, 2.7 miljonit Hiinast, 2.4
miljonit Indiast, 2 miljonit Filipiinidelt, 1.4 miljonit El Salvadorist, 1.3 miljonit Vietnamist, 1.2
miljonit Kuubalt ning 1.1 miljonit nii Dominikaani Vabariigist kui Lõuna- Koreast. (Center,
Chapter 5: U.S. Foreign-Born Population Trends 2015)
USA migratsioonisüsteem on ise väga keeruliselt üles ehitatud ning jaguneb mitmeks
alaüksuseks. Immigration and Naturalization Act ehk INA (immigratsiooni ja naturalisatsiooni
seadus) on põhiline, mis sisserändepoliitikat reguleerib ning sellega on paika pandud

ka

sisserändajate ülemine piirmäär, mis on 675 000 alalist sisserändajat aastas, erandina on välja
toodud lähedased pereliikmed. (Wasem 2012)
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2.2. Mehhiko migratsioonipoliitika
Pärast Mehhiko revolutsiooni 1910.- 1920. aastal oli muutunud nii Mehhiko poliitiline kui ka
majanduslik olukord, mille tõttu kasvas migratsioon USAsse märkimisväärselt. Inimesed kes
Mehhikost lahkusid olid enamuses sõjapõgenikud või poliitpõgenikud, kes lahkusid USAsse
vägivalla ja riigis valitseva korralageduse eest. Mehhiklased jätsid sellel ajal maha
maapiirkonnad kus nad olid põlvkondi elanud ning asusid USAsse paremaid töö- ja
elamistingimusi otsima. Sellel perioodil kasvas seaduslikult sisserännanud mehhiklaste arv
USAs 20 000 immigrandilt 1910. aastal 1920-ndate aastate jooksul hinnanguliselt 50 000 kuni
100 000 immigrandini aastas. (Steinhauer 2015)
Osade migrantide jaoks on riigist lahkumise põhjuseks tööpakkumine sihtkohariigis või
sotsiaalne põhjus nagu näiteks abielu, teiste jaoks on aga migreerumine ainus väljapääs
poliitiliste, sotsiaalsete, majanduslike või keskkonna muutustest tekkinud probleemide
lahendamiseks. (Nations 2005)
United Nations International Children's Emergency Fundi ehk UNICEFi (Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni Lastefond) andmetel jäetakse arengumaades igal aastal registreerimata
keskmiselt 41 protsenti sündidest. See teeb hinnanguliselt üle 50 miljoni lapse, kellel puuduvad
elementaarsed inimõigused: ametlik identiteet, nimi ja rahvus. Nendel n-ö nähtamatutel lastel
puudub ligipääs elementaarsetele sotsiaalteenustele ning see paneb nad juba kohe pärast sündi
väljapääsmatusse olukorda. (Harbitz 2009)
Mis puutub Ladina-Ameerikasse siis seal jäetakse registreerimata vähemalt 2 miljonit sündi 11
miljonist sünnist igal aastal. Mehhikos on hinnanguliselt rohkem kui 7 miljonit inimest, kellel
puudub sünnitunnistus, lähtudes Mehhiko rahavastikuregistrist. UNICEFi andmetel on Mehhikos
tervelt 30 protsenti alla 5 aastastest lastest ametlikult registreerimata ning seetõttu ka valitsuse
silmis täiesti olematud. (Harbitz 2009)
Valitsuse suutmatus kontrollida laste sündide registreerimist on viinud selleni, et neil puudub
ligipääs elementaarsele haridusele, tervishoiule ja õiguskaitsele. See omakorda muudab nad
tulevikus sotsiaalselt haavatavamaks: nad on lihtsaks sihtmärgiks inimkaubitsejatele, satuvad
organiseeritud

kuritegevuse

võrkudesse

või
14

töötavad

halbades

töötingimustes.

Kui

mitteregistreerimata lapsed saavad täiskasvanuks, seisavad nad suure tõenäosusega silmitsi ka
majandusraskustega. See omakorda on üks suuremaid põhjusi miks mehhiklased USAsse
migreeruvad. Kuigi Mehhiko on valitsuse sõnul ka oma sündide registreerimise probleemi
aastatega vähendanud, siis on see endiselt väga aktuaalne. USAle on seetõttu illegaalsete
immigrantide

tuvastamine

väga

keeruline,

kuna

inimestel

puuduvad

algupärased

sünnitunnistused või õiged dokumendid ning ilma nendeta on nad kodakondsuseta ning puudub
ka otsene alus neid Mehhikosse tagasi saata. Seega tuleks illegaalse immigratsiooni probleemi
ennekõike lahendada juba Mehhikos kohapeal ning garanteerida inimeste rahvastikuregistrisse
kandmine.
Kui sellised lapsed kes on registreerimata saavad täiskasvanuteks, puuduvad neil poliitilised,
majanduslikud ja sotsiaalsed õigused ning nad ei oska neid ka nõuda. Inimesed, kes ei suuda
tõestada oma identiteeti ega kodakondsust, seisavad silmitsi tõsiste majanduslike raskustega, sest
neil ei ole võimalik leida ametlikku töökohta, avada pangakontot, võtta laene ning neil pole
õigust pärida kellegi vara ega enda vara pärandada. Nad ei saa omandada kõrgharidust,
seaduslikult abielluda, reisida ega valimistel valida. Nendel inimestel puudub tulevikus õigus
pensionile ning neil puudub ka otsene õigus oma lapsi registreerida. (A.C. 2009)

Seega tekib olukord, kus juba registreerimata ja dokumentideta vanemad saavad lapsed, keda
samuti Mehhikos ei registreerita. Seejärel immigreeruvad nad illegaalselt USAsse kus neil
samuti dokumendid puuduvad. Kui lapsed on saanud täiskasvanuks, seisavad nad silmitsi
väljasaatmisega ning hiljem saadetaksegi nad uuesti Mehhikosse, näiteks sellisesse piirilinna
nagu Tijuana oma saatust ootama.
Ametlikult on Mehhikos sündide registreerimine kohustuslik, kuid seal on väga palju piirkondi
kus seda pigem ei tehta. Kuigi riigis on olemas ametlik rahvastikuregister ning sündide
registreerimine toimub igas omavalitsuses eraldi, et kõigil oleks registreerimisele ligipääs. Siiski
puudub omavalitsustel võimalus kontrollida kõiki sünde ning elanikke, sest väga paljud
sünnitustest ei toimu ametlikes haiglates, lapsi antakse ära ning vanemad lähevad sünnitama
valenimesid kasutades. Kuna mehhiklastel ei ole ka ametlikke hambaravikaarte on neid väga
keeruline tuvastada isegi pärast surma.
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Mehhiko seaduste järgi on kohustuslik lapse sünni registreerimine kuue kuu jooksul pärast sündi.
Lapse sünniga koos tuleb esitada kohalikule omavalitsusele vanemate sünnitunnistused,
abielutunnistuse koopia, ametlik elukoha tõend, lapse risitimissertifikaat ning kahe kohal olnud
tunnistaja andmed. (A.C. 2009) Selline protsess on aga väheste võimaluste või madala
haridustasemega inimeste jaoks keeruline. Valitsus on sätestanud kõrged trahvinõuded
inimestele, kes antud aja jooksul lapse sündi ei registreeri, et suurendada sündide ametlikku
registreerimist. See aga on tekitanud olukorra kus inimesed, kes ei ole mingil põhjusel oma lapse
sündi õigel ajal registreerinud ei tee seda trahvi kartuses ka hiljem.
Kõige suurem on probleem laste mitteregistreerimisega vaestes piirkondades. Registreerimata
jäävad tänaval sündinud lapsed ehk vanemate kellel ka endal pole kodusid ja elamistingimusi ja
kes elavad slummides, maapiirkondadest pärit üksikvanemate või alaealiste vanemate lapsed.
Samuti on sihtgrupiks sisserändajate või põliselanike järeltulijad.
Kuna Mehhikos ei ole läbi viidud ametlikke uuringuid tagamaks kindel statistika, millistes
piirkondades on sündide registreerimine kõige puudulikum, siis on selle uuringu läbi viinud Be
Foundation’i mittetulunduslik organisatsioon, kes on spetsialiseerunud sündide registreerimise
suurendamisele Mehhikos. Nemad on loonud ka statistilised seosed, et kõige vaesemates
piirkondades on sündide registreerimine kõige väiksem. Sellega seoses on nendest linnadest
lahkunute protsent kõige kõrgem ning väga paljud neist on emigreerunud USAsse.
Joonisel 2 on näidatud Be Foundation’i kogututud andmetel sündimiste registreerimise protsent
alla ühe aastastel lastel seitsmes erinevas Mehhiko osariigis.
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Joonis 2. Mehhiko kõige väiksema sündimiste registreerimise protsendiga osariigid
Allikas: Reporte (A.C. 2009) La Infancia Cuento en Mexico, 2009, Be Foundation
Joonisel 2 on näha kuidas kõige väiksem sündide registreerimise protsent on Chiapases, mis on
ka üks kõige vaesemaid osariike, kõige suurem aga Hidalgos, kus elavad paremal elujärjel
inimesed. Seega võib kindlalt näha seost vaesuse ja sündide registreerimata jätmise vahel. Ehk
inimesed ei jäta oma laste sünde registreerimata mitte vähese huvi tõttu, vaid pigem seetõttu, et
neil puuduvad raha ja võimalused omavalitsusse minemiseks ja seal lapse sünni
registreerimiseks.
Mehhiko põhiseaduse artikkel kolm sätestab, et igal ühel on õigus tasuta haridusele, kui nende
kodakondsus on tõestatud. (Constituyente 1917)
Seetõttu ongi miljonid mehhiklased nii Mehhikos kui USAs hariduseta, et neil ei ole võimalik
tõestada oma kodakondsust. Kodakondsuse puudumise tõttu ei ole lastel ligipääsu ka
tervishoiuteenustele. Erinevad vabatahtlikud organisatsioonid küll panustavad vaeste piirkondade
abistamisse, kuid ka neil on keeruline pakkuda ametlikku arstiabi inimestele, kellel puuduvad
dokumendid. Üks sellistest organisatsioonidest on Seguro Popular, mis loodi aastal 2003. ning on
mõeldud vaeste piirkondade inimeste terviseprobleemide lahendamiseks Mehhikos, kuid selleks,
et kuuluda nende sihtrühma peab samuti olemas olema kehtiv sünnitunnistus ning kodakondsus.
(Bank 2015) Kui need aga puuduvad, ei ole ka vabatahtlikest organisatsioonidest abi. Seega
välistab Seguro Popular koheselt miljoni mitteregistreeritud lapse abistamise ning jätab nad veel
kaitsetumasse olukorda.
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Autor leiab, et sündide registreerimine on otseses seoses sellega, miks nii paljud mehhiklased ei
saa USAsse legaalselt migreeruda. Registreerimise probleemi lahendamine lahendaks rohujuure
tasandil juba uute illegaalsete immigrantide tekke põhjuse. Kui Mehhiko võtaks kasutusele
meetmed, mis suurendaksid sündide arvu registreerimise kasvu, tooks see omakorda juurde
inimesi, kellel on rohkem võimalusi leida endale töökoht Mehhikos ning seega väheneks ka
halbade elutingimuste tõttu väljarännanute arv.
Lisaks võib seose luua inimeste hariduse ja hilisema poliitilise aktiivsuse vahele. USAs on
mittekodanikud vähem kaasatud poliitilise oskuse vormidesse nagu kontakteerumine
saadikutega, kogukonnaaktsioonid ja osalus kodanikeühendustes. Kuid poliitilist aktiivsust ei
tingi rahvus või rass iseenesest, vaid nendega seonduv madalam sotsiaalne staatus. Latiinod on
USAs sageli madalama hariduse ja väiksema sissetulekuga ning nende seas on ka palju
ebaseaduslikke sisserändajaid. Lisaks hariduse puudumisele võib poliitilistest tegevustest
eemalejäämist tingida veel kehv riigikeele oskus. Seega mõjutavad sotsiaalmajanduslik staatus ja
haridustase tugevalt hilisemat sotsiaalset aktiivsust. (Jakobson et al.)

2.3. USA ja Mehhiko migratsioonipoliitilisi suhteid enim mõjutanud
sündmused
1921. aastal võttis USA kongress vastu Emergency Quata akti, mis piiras Lõuna- ja IdaEurooplaste sisserände. Mehhiklased olid sellest seadusest välja jäetud. Sellele järgnes
immigratsiooniseaduse täiendus 1924. aastal, mil kongress otsustas piirata ka sissevoolu Ida- ja
Lõuna- Aasiast. (Relations 2018)
Kuigi sisserändele Mehhikost otseseid piiranguid ei seatud siis immigratsiooniseadusega
kehtestati siiski ametlikud piiripunktid, kust võtta seaduslikult vastu mehhiklastest töölisi,
kontrollides nende viisasid ja kogudes makse riiki sisenevatelt inimestelt. Samal aastal alustas
tööd ka USA ametlik piiripatrull, kuid esimestel aastatel olid nad keskendunud pigem USA ja
Kanada piiri patrullimisele. (Relations 2018)
Üheks põhjuseks miks mehhiklaed olid 1924. aasta immigratsiooni seadusest välja jäetud võib
pidada põllumajandust. USA edelaosa farmerid ütlesid, et nad ei suudaks leida teisi töötajaid
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Mehhiko immigrantide poolt täidetud ametikohtadele põllumajanduses. (Steinhauer 2015)
Seetõttu oli sellel ajal USAle Mehhiko immigrantide kohaololu pigem kasulik.
Emergency Quata akti mitte mehhiklastele keskendumise tõttu kasvas USA ametliku
rahvaloenduse andmetel Mehhiko immigrantide arv USAs 1930. aastaks 600 000 immigrandini.
Võrreldes seda arvu enne Mehhiko revolutsiooni 1910. aasta andmetega oli USAs elavate
Mehhiko immigrantide arv kolmekordistunud, varem oli see olnud 200 000. Mehhiko
immigrandid moodustasid 5 protsenti USA tööjõust, kui arvestada vaid ametlikult töötajaid,
dokumentideta ja mitteametlikult töötavaid immigrante oli muidugi rohkem, kuid ametlikud
andmed nende täpse arvu kohta puuduvad. (Inbar & Rynhold 2016)
Ülemaailmse majanduskriisi ehk suure depressiooni ajastul 1929.- 1939. aastatel migreerusid
kümned tuhanded farmerid USA osariiki Vaikse ookeani piirkonda Californiasse, et seal tööd
leida. Sellel perioodil hakkasid paljud kohalikud ameeriklased vaatama mehhiklasi kui
konkurente niigi vähestele töökohtadele ning sotsiaalsetele teenustele. See tõi omakorda kaasa
mehhiklaste ja ka USA kodanikest mehhiklaste sunniviisilise repatrieerimise Mehhikosse.
Ametlikult repatrieeritud mehhiklaste arvule lisandusid veel sajad tuhanded mehhiklased, kes
läksid kodumaale vabatahtlikult tagasi, kuna ei olnud suutnud kohaneda eluoludega USAs.
(Relations 2018)
1933. aastal kui USAs algas president Franklin Roosevelti ametiaeg siis tema üheks plaaniks oli
suhete parandamine Ladina-Ameerika riikidega. Seda aega on kutsutud ka Roosevelti hea naabri
poliitikaks. Roosevelt ütles oma inauguratsiooni tseremoonia kõnes: „Ma pühendaksin selle hea
naabri poliitikale- naaber kes otsustab austada iseennast ja seda ka teeb, austab ka teiste õigusi.“
Roosevelti poliitika oli vastu igasugusele relvastatud tegevusele Ladina- Ameerikas ning andis
märku sellest, et USA ei kavatse sekkuda nende poliitilistesse otsustesse. (Garraty 1991)
Tänapäeval ei saa enam rääkida USA mittesekkumisest Mehhiko siseasjadesse. President Trumpi
ametiajal on kahe naaberriigi panused migratsiooni piiramiseks suurema tähelepanu alla
sattunud. Trump on mitmeid kordi Mehhikole ette heitnud nende suutmatust peatada
migratsioonivooge USAsse, kuigi inimõiguste aktivistide arvates teeb Mehhiko just liiga palju, et
migrante piirata. Mehhiko valitsus on peatanud peaaegu sama palju Kesk-Ameerika migrante
USA ja Mehhiko lõunapiiril kui USA. (Kopan 2018) Seega ei saa öelda, et USA väited nagu
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Mehhiko midagi migratsiooni takistamiseks ei teeks peaksid paika. Trump on selle peale veel
lisanud, et Mehhiko küll piirab Kesk-Ameerika migrantide liikumist USAsse kuid neil puudub
kontroll oma illegaalsete immigrantide üle, kes USAsse migreeruvad. (Kopan 2018)
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3. DONALD TRUMPI MIGRATSIOONIPOLIITILISED
MUUDATUSED
3.1. Donald Trumpi valimislubaduste mõju migratsiooniprotsessile
Ameerika Ühendriikide praegune president Donald Trump keskendus oma valimiskampaanias
põhiliselt USA migratsiooniprobleemidele, täpsemalt sellele kuidas vähendada immigrantide,
ennekõike Mehhiko immigrantide, sissevoolu riiki ning kuidas saata välja juba riigis
resideeruvaid illegaalseid immigrante.
Oma valimiskampaania kõnedes ja debattides rõhutas ta illegaalse immigratsiooni piiramise
vajadust ning seda, et tuleb muuta USA migratsiooniseadusi. Trump on välja toonud 76 olulist
punkti mida ta peab vajalikuks muuta, et USA muutuks uuesti suureks riigiks. Siinkohal on välja
toodud autori arvates 10 kõige olulisemat Trumpi migratsioonipoliitiliste muudatuste lubadust:
1) Ehitada kahe naaberriigi vahele müür ja panna Mehhiko selle eest maksma
2) Lõpetada nö. „catch and release“ süsteem ehk kui keegi jääb ebaseaduslikult piiri
ületamisega vahele peetakse teda kuni väljasaatmiseni kinni
3) Välja saata valimatult kõik immigrandid, kes on millegi ebaseaduslikuga vahele jäänud
4) Keelustada nö. puutumatud linnad ehk linnad, kus kohalikud õiguskaitseametnikud ei pea
föderaalvalitsust teavitama ebaseaduslikult riigis viibivatest isikutest
5) Peatada Obama loodud rakendusmeetmed nagu Deferred Action for Childhood Arrivals
programm ehk DACA (toetusprogramm immigrantidele, kes on lastena illegaalselt
USAsse rännanud) ja Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent
Residents ehk DAPA (toetusprogramm lapsevanematele, kelle lapsed on USA kodanikud
või ametlikud alalised residendid) ning kolmekordistada USA tolli- ja piirivalveametnike
arvu
6) Peatada viisade väljastamine kohtades, kus pole võimalik teostada täielikult efektiivset
taustakontrolli
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7) Teha kindlaks, et päritoluriigid on valmis oma kodanikud pärast USAs väljasaatmist
tagasi vastu võtma
8) Võtta kasutusele kõikides maa-, õhu-, ja mere piiripunktides biomeetriline viisade
tuvastamise süsteem
9) Peatada kutsuvad tööpakkumised immigrantidele, mis ahvatlevad neid ebaseaduslikult
piiri ületama
10) Kujundada ümber seaduslik sisseränne, et see teeniks rohkem USA huve ja ajaloolisi
väärtusi (Johnson 2016)
Kuigi Trump on hakanud oma valimislubadusi täide viima on lubaduste ja tegude vahel siiski
erinevusi. Tema esimene lubadus, ehk ehitada kahe riigi vahele müür ja panna Mehhiko selle eest
maksma on 2018. aasta jaanuari seisuga kõik veel lahtine ja segane. Trump on öelnud, et ta vajab
25 miljardit dollarit, et müüri ehitus toimima panna. Kuid siiani on Trumpi administratsioonil
olnud raskusi kongressi veenmises sellise summa kasutamiseks müüriehitusel. Algselt tundusid
demokraadid Trumpi ideega kaasa minevat kuid hiljem siiski loobusid kindlast kokkuleppest.
Valimislubaduse täitmist on tagasilöökide kõrval saatnud ka mõningane edu. Tasapisi on
piirialaseid maid ametnike poolt kokku ostetud ning juba on ka proovitud ehitada kaheksat
erinevat tulevase müüri prototüüpi. (Shoichet 2018)
Trump on 2018. aasta aprilliks andnud käsu ka lõpetada „catch and release“ poliitika. Valitsus on
saatnud USA ja Mehhiko piirile ligikaudu 4000 sõjaväelast, et tagada kõikide illegaalsete
immigrantide tabamine koheselt. Lisaks soovivad nad karmimaid karistusi illegaalsetele
piiriületajatele. USA justiitsminister Jeff Sessions on öelnud, et pärast seda kui illegaalsed
piiriületajad on uuesti riigist välja saadetud peaks neid ootama ees vanglakaristus oma teo eest.
(Sampathkumar 2018)

3.2. Trumpi otsuste mõju USA ja Mehhiko omavahelistele suhetele
Kõige laastavamaks kahe riigi suhetele võibki ilmselt pidada esimest punkti ehk Trumpi lubadust
ehitada riikide vahele müür. Kuigi ka praegu katab piiriala osaliselt suur rauast tala, mis takistab
piiriäärsete külade inimestel isegi üksteist näha siis see ei ole piisav, et hoida ära illegaalsete
immigrantide sisserännet USAsse.
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Trump lubas oma kampaanias, et ehitab kogu 3.200 kilomeetri pikkusele piirialale tugeva rauast
müüri, mis tema sõnul minimaliseeriks igasusuguse illegaalse sisenemise riiki. (Whitlow Delano
2016) USA kodanikud on müüriehituse suhtes jagunenud kahte leeri: ühed kes pooldavad kõiki
Trumpi väljaütlemisi ning teised, kes on tema migratsioonipoliitiliste muutuste vastu. Trumpi
pooldajatest vabariiklased on oma arvamust avaldanud, et müüri ehitus muudaks kindlasti riigi
turvalisemaks ning piiraks illegaalsete immigrantide voolu riiki. Trumpi vastuseisjad on aga
öelnud, et müüri ehitus ei aitaks nende vastu, kes midagi kriminaalset üritavad, sest ka praegu
müüriga kaetud aladel on narkokartellid riiki sisenenud müürialustest tunnelitest või leidnud
muud võimalused piiriületuseks. Müür ise aga lõhestaks täielikult piiriäärsetes külades elavad
suguvõsad ja perekonnad, kes elavad kahe erineva riigi territooriumil.
Kuigi müüriehitus oli Trumpi kõige rohkem kõneainet tekitanud muudatus migratsioonipoliitikas
ning selle ehitus on juba ka plaanikorras, siis autor ei leia, et see oleks lahendus immigratsiooni
piiramisele ning kui isegi vähendaks illegaalset immigratsiooni, tekiksid siiski omakorda uued
võimalused piiriületuseks ning need võivad olla inimõiguste seisukohast isegi ohtlikumad.
Lisaks piiraks see oluliselt loodava müüri äärsete elanike inimõigusi, kelle maa-alad laiuvad
piiril ning kelle territooriumile müür ehitataks. Ka tulevase müüri äärsete alade omanikud on
jaotunud kahte leeri: osad arvavad, et müür muudaks nende elu turvalisemaks, teised aga leiavad,
et müür piiraks oluliselt nende elu ning ei muudaks illegaalse immigratsiooni mõttes suures
pildis midagi.
Trumpi administratsioon on lubanud kulutada müüriehitusele 18 miljardit dollarit 10 aasta
jooksul. Ehitust on ta lubanud alustada juba 2018. aastal ning septembriks 2027. loodab ta katta
1552 kilomeetri pikkuse ala müüriga. Plaanis on ka uuendada 651 kilomeetri pikkust
olemasolevat müüri lisaks sellele, et ehitada juurde uut. Seega kataks aastaks 2027. poolt
Mehhiko ja USA piirist müür. (Spagat 2018)
Mehhiko president Enrique Peña Nieto on öelnud, et tema müüriehitust kindlasti ei poolda ning
Mehhiko pole ka nõus selle eest maksma. Müüriehituse lubadus on mõjunud kahe riigi suhetele
laastavalt. Peña Nieto on keeldunud igasugustest selleteemalistest migratsioonipoliitilistest
läbirääkimistest Trumpiga.
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Trump on seepeale Mehhikole ette heitnud tegevusetust migratsiooniprobleemide lahendamisel.
Ta on väitnud, et Mehhiko teeb väga vähe või praktiliselt üldse mitte midagi, et takistada
inimeste voolu USAsse. Trump on asunud Mehhikot isegi ähvardama, et kui naaberriik kohe
tegutsema ei hakka siis ta peatab ka North American Free Trade Agreement’i ehk NAFTA
(Põhja-Ameerika vabakaubanduse leping), mis on USAd Mehhikot ja Kanadat alates 1994.
aastast siduv vabakaubandusleping. ((USTR)) Kuna NAFTA toimimine on Mehhiko majandusele
number üks tähtsusega siis selle lepingu lõpetamisega ähvardamine mõjutab riikide omavahelisi
suhteid märkimisväärselt.
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Joonis 3. Muutused mehhiklaste usalduses/mitteusalduses USA vastu (%)
Allikas: Centro de Investigacion y Docencia Economicas (CIDE). Americas and the World 2017
Survey (2017)
Joonisel 3 nähtav uurimus viidi läbi aastal 2004.-2017. CIDE ja Latin American Public Opinion
Projecti poolt. Uurimusest selgus, et hetkel on mehhiklaste usaldus USA valitsuse vastu kõige
madalam läbi aegade ning mitteusaldus kõige kõrgema protsendiga 84%. Selle põhjuseks võib
pidada president Trumpi otsuseid ning negatiivset suhtumist mehhiklastesse USAs. Kindlasti on
statistikat mõjutanud presidendi vahetus, kuna viimased tulemused enne Trumpi ametiaega, ehk
president Obama ametiajal, olid läbi aegade ühed kõrgeimad mehhiklaste usalduse suhtes USA
valitsusse. (Wilson, Parás, & Enríquez 2017)
Üks Trumpi lubadustest on lõpetada ahvatlevate tööpakkumiste olemasolu immigrantidele. Ehk
kui puuduksid töökohad, ei tuleks riiki ka tema silmis nii palju immigrante. Samas on Trump ka
öelnud, et tema meelest hõivavad Mehhiko immigrandid USA kodanike töökohad ning see
põhjustab ka tööpuudust USA kodanike seas. (Schreckinger 2015) Trump väidab, et need
töökohad kuuluvad tegelikult põlistele ameeriklastele, kuigi kinnitust on leidnud fakt, et läbi
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ajaloo on riiki alles saabunud immigrandid töötanud kõige vähemtasustatud ja madalat
haridustaset nõudvatel töökohtadel ning elanud isoleeritud grupeeringutes riigi kõige vaesemates
piirkondades ning slummides. (Tansey 2000)
Autori seisukohalt ei muudaks n-ö ahvatlevate töökohtade kaotamine immigratsiooni Mehhikost,
sest väga paljud illegaalsed immigrandid lähevad USAsse ka siis kui neil puudub igasugune
väljavaade selle kohta, mida nad seal tegema hakkavad. Inimesed migreeruvad lootuses
parematele elutingimustele ja nii kaua kuni Mehhikos siseriiklikul tasandil tööhõive probleeme
ei lahendata on ka massiliselt immigrante, kes otsustavad riigist lahkuda isegi kui neil puudub
eelaimdus, mis neid ees ootab.
Ka see väljaütlemine on tekitanud mehhiklastes palju segadust ning paljud Trumpi kampaania
vastased on välja tulnud vastuarvamustega, et pigem aitavad kõrgetel kohtadel töötavad
immigrandid kaasa USA majanduse arengule ning on öeldud, et madalamatel kohtadel töötavad
immigrandid töötavad sellistel ametikohtadel, mis muidu jääksid üldse hõivamata.

3.3. Trumpi otsuste mõju USAs elavatele Mehhiko immigrantidele
Vaadates Trumpi migratsioonipoliitilise muudatuste punkti, mis on seotud noorte dokumentideta
immigrantidega: peatada DACA programm. DACA programmi kehtestas Barack Obama 2012.
aastal, et kaitsta ligikaudu 800 000 noort immigranti, kellest enamik on pärit Ladina-Ameerika
riikidest ja kes saabusid USAsse lapsena. See programm kaitseb neid, kes kriteeriumitele
vastavad, väljasaatmise eest ning annab neile töö- ja õppimisload. (BNS 2017)
Kui 2016. aastal oma valimiskõnes lubas Trump DACA programmi tühistada, siis 2017. aasta
septembris otsustas ta selle ellu viia. Peamiseks DACA programmi tühistamise põhjuseks
nimetas Trumpi administratsiooni justiitsminister Jeff Sessions, et Obama poolt algatatud DACA
programm on põhiseadusevastane ning on jätnud tööta sajad tuhanded ameeriklased, kelle eest
DACA programmi kuuluvad illegaalsed immigrandid töökohad ära võtavad. (BNS 2017)
USA Sisejulgeolekuminister Elaine Duke andis välja ka dokumendi, mis tühistab 2012. aasta
sisejulgeoleku ministeeriumi dokumendi, millega loodi DACA programm. Valitsusametnikud
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selgitasid, et sisejulgeoleku ministeerium annab osadele DACA alla kuuluvatele inimestele, kelle
tööluba aegub enne 2018. märtsi võimaluse luba pikendada, kuid teised, kes enam DACA alla ei
kuulu ning kelle tööluba on aegunud, viibivad USAs loata ning nad võidakse riigist välja saata.
(BNS 2017)
Mehhiko välisministeerium ja ka USA endine president Obama on noorte immigrantide
toetusprogrammi lõpetamise ametlikult hukka mõistnud. Mehhiko välisministeeriumi andmetel
mõjutab DACA programmi lõpetamine tuhandeid Mehhikos sündinud noori immigrante, kes on
terve elu USAs elanud ning kes pärast väljasaatmist peaksid uuesti Mehhiko ühiskonda
integreeruma. (BNS 2017) 10.04.2018 seisuga on küll DACA programm peatatud kuid sellel
puudub ametlik alus, sest see on takerdunud kohtutuesse. Seega on DACA programmi alla
kuuluvate immigrantide käekäik veel ebaselge.

Hetkel on aga Trumpi DACA peatamise otsus pigem vastupidise efektiga, sest tuhanded
migrantide pered Mehhikost on asunud USA poole teele lootes, et jõuavad riiki enne kui DACA
programm ametlikult tühistatakse ning neil puuduvad edaspidised võimalused selle hüvesid
kasutada. See omakorda on põhjustanud piirivalve tõhustamist USA ja Mehhiko piiril. Trumpi
administratsiooni sisejulgeolekuminiser Kristjen Nielsen teatas, et kaitseministeeriumile ning
sisejulgeolekuministeeriumile on antud käsk koostööks, et saata rahvuskaart piirivalve
abistamiseks. (Jacobs 2018) Rahvuskaardi kohalolek ja tugevdatud piirivalve peaks Trumpi
sõnul turvama kahe riigi omavahelist piiri seni kuni müür valmis saab.
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4. MUUDATUSTE MÕJU MEHHIKO PIIRILINNADELE
Üheks Trumpi lubaduseks on lõpetada ka „catch and release“ mis teeks tema arvates oluliselt
lihtsamaks illegaalsete immigrantide väljasaatmise juba piirilt ehk nendega ei peaks enam hiljem
tegelema.
Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 13(2) sätestab, et igal ühel on õigus riigist lahkuda,
kaasaarvatud enda omast ja ka sinna naasta. (Nations U. 1948)
Siinkohal oleks kõige parem algatuseks tuua välja üks Trumpi lubadustest migratsioonipoliitikas
ehk lubadus koheselt välja saata kõik immigrandid, kes on millegi kriminaalsega vahele jäänud.
Kui Obama administratsioon saatis välja hinnanguliselt 2 miljonit ebaseaduslikku dokumentideta
immigranti (Chishti, Pierce, & Bolter 2017), siis Trump on tõotanud välja saata topelt sama
palju.

4.1. USAst väljasaadetud illegaalsed immigrandid Mehhikos Tijuana näitel
Selleks, et mõista, mis saab immigrantidest pärast väljasaatmist ning, mis on nende edasised
võimalused, analüüsib autor Mehhiko piirilinna Tijuana olukorda.

Tijuana linn on olnud aastaid mehhiklaste jaoks viimaseks peatuspaigaks enne USAsse
migreerumist. Viimastel aastatel on suurenud selle linna ülerahvastus Hondurase, El Salvadori,
Haiti ja Guatemala põgenike poolt. 2016. aastal läbis Baja California osariigis asuvat Tijuanat
hinnanguliselt 15 000 sisserändajat, kes olid pärit väljaspoolt Ladina-Ameerikat, ehk suuremas
osas aasialasi, aafriklasi ja Haitilasi. Kogu see rahvaste liikumine nii USAsse migreerujate näol
kui ka USAst väljasaadetute tõttu on teinud Tijuana linnast globaalse ooteruumi. (Carroll, 2017)
Tijuanas nagu ka paljudes teistes Mehhiko piirilinnades on migrandid ja väljasaadetud jaotatud
üle kogu linna rahvarohketesse varjupaikadesse, mida pole piisavalt ning mis on väga kehvas
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seisus. Kõigile aga ei jätku ka varjupaikades kohti ja nii on tekkinud omaette kogukonnad, kes
elavad sildade all, slummides ja tänavatel. (Carroll, 2017)
Trumpi migratsioonipoliitiliste muudatuste tõttu on USAsse migreerujate arv Mehhikos
märgatavalt suurenenud. Inimesed loodavad migreeruda USAsse enne müüriehituse plaani
jõustumist ning DACA programmi lõpetamist. See omakorda on teinud Mehhiko piirilinnadest
ülerahvastatud asumid, kus inimesed piiriületust ootavad. Aprillis 2018. suundus ligi 130
migranti Tijuanasse, et sealt edasi USAsse liikuda. Lisaks uutele saabujatele, oli ees ootamas
juba mitmeid teisi piiriületust ootavaid migrante. Donald Trump ja tema administratsioon
mõistsid hukka sellise rahvamassi saabumise USAsse ning tõid ka näiteks selle, et illegaalsete
immigrantide liikumine oleks oluliselt rohkem piiratud kui kahe riigi vahel oleks müür. Trump
ütles saabuda soovivate migrantide kohta: „Mitte lasta nendel suurtel inimeste karavanidel
siseneda meie riiki, see on häbi.“ Isegi kui paljud nendest karavani liikmetest olid lubanud
asüülitaotlejatena USAsse migreeruda kasutas Trump olukorda ära, et tõmmata veelkord
tähelepanu piirikontrolli suurendamisele ja riigipiiri turvamisele. Varasemalt on Tijuanas
üritanud piiri ületada ka suuremad migrantide karavanid, 2014. aastal arreteeriti piiril 200 000
inimesest koosnev grupp, kes üritasid USAs asüüli taodelda. (CBS News 2018)
Baja California osariigis asuv Tijuana on Mehhiko kõige läänepoolsem ja osariigi suurim linn.
Kuna linn asub otse Ameerika Ühendriikide piiri ääres siis moodustab ta koos teisel pool piiri
asuva San Diegoga umbes viie miljoni elanikuga kaksiklinna. Kahte linna ja riiki ühendab
omavahel San Ysidro Port of Entry piiripunkt, mis on üks populaarsemaid kogu maailmas.
Legaalselt ületab seda piiri hinnanguliselt 300 000 inimest päevas. (RISC 2014)

Tijuana probleem seisneb selles, et ametnikud ise ei saa sealse probleemi lahendamisega
omavahel kokkuleppele. Kohalik politsei leiab, et väljasaadetuid tuleb nende tegude eest
karistada ja nad vangi panna või võimalusel linnast välja saata. Sotsiaaltöötajad aga leiavad, et
väljasaadetute kriminaalidena kohtlemine viib nad veel suuremale allakäigule.
Kuigi Tijuana on ametlikult üks eelistatumaid riigist lahkumise asukohti, siis väga suures osas
kasutatakse sealset ala ka illegaalselt riigist lahkumiseks. Kuna Tijuana on oma geograafilise
asukoha tõttu väga karmi maastikuga ala jääb seetõttu seal ka palju illegaalseid immigrante
28

kadunuks või nad leitakse kõrbest surnuna. Sellest hoolimata üritavad kõik just enamasti selles
piirkonnas ilma dokumentideta USAsse jõuda.
Kuna Tijuana on illegaalselt piiriületuseks sobilik sihtkoht, siis võib öelda, et kogu elu keerleb
seal piiriületuse ümber. Seal viibivad nii mitmendat korda USAst väljasaadetud immigrandid kui
esimest korda piiri ületavad õnneotsijad.
Kuna nii geograafiliste iseäärasuste kui ka USA poolse piirivalve tugevnemisega seotud
põhjustel ei ole võimalik illegaalset teekonda USAsse ette võtta üksi, lokkab piirkonnas kojottide
ehk inimeste üle piiri smuugeldajate tegevus, kes võtavad inimestelt raha ja lubavad nad seejärel
USAsse toimetada. Need kes ei soovi kojottide teenuseid kasutada ja otsustavad siiski piiri
ületada omal jõul, lastakse kas koha peal maha või nad kaovad jäljetult. Seega võib öelda, et
müüriehituse plaan soodustab kojottide tööd. Kuna üksiküritajatel muutub aina raskemaks riiki
sisenemine, siis nad on sunnitud kojottide teenuseid kasutama. Kui nende abiga aga USAsse
välja jõuda, järgneb pahatihti sellele kuritegelik elu, kus inimesi pannakse olukorda, kus nad
peavad kriminaalsete rühmitustega liituma, vastutasuks nende toimetamise eest USAsse.
Paljud kellega seesugused lepingud sõlmitakse, isegi ei tea, mis neid hiljem ees ootab. Tihti
lubavad kojotid põgenikele tasuvat tööd USAs või omapoolset toetust aga nad lõpetavad siiski
millegi kriminaalsega tegeledes. Kuna põgenejate seas on naisi ja lapsi, siis neile pakutakse
mõnikord hinnaalandust selle arvelt, et neid hiljem teekonnal vägistada ja piinata. Tihti müüakse
noored tüdrukud prostituutideks nii, et nad ei näe oma perekondi enam kunagi. Perekondadele
jäetakse aga mulje nagu oleksid nad lihtsalt kõrbes kadunuks jäänud või seal surma saanud.
Seega pole ka väga palju kindlat statistikat kojottide tegevuse kohta.
Trumpi lubadustes on punkt, et tuleb teha kindlaks, kas päritoluriik on valmis oma kodaniku
pärast väljasaatmist uuesti vastu võtma. Mehhiko võtab hetkel oma kodanikud küll riiki tagasi,
kuid tihti on keeruline tõestadad nende algset kodakondsust. Põhiliseks probleemiks on aga see,
et tagasisaadetud inimestel pole enam kuskile pöörduda. Kuigi USAst saadetakse igal aastal välja
suurel hulgal kriminaalseid kurjategijaid, siis satub nende sekka ka inimesi, kes on
pisikuritegude tõttu riigist välja saadetud. Suures osas on need inimesed terve elu USAs elanud
ning juba lapsena sinna ilma dokumentideta viiidud. Ehk nende sünd ei ole Mehhikos
registreeritud, hiljem on vanemad nad üle piiri viinud ja nad on USAs uut elu alustanud ja võib29

olla ka omale uue identideedi võtnud. Hiljem kui aga võetakse vastu väljasaatmise otsus ja nad
on sunnitud tagasi Mehhikosse pöörduma ei ole neil tegelikult kuskile minna. Seda probleemi
suurendab ka Trumpi plaan lõpetada DACA programm, mis omakorda võib riigist välja saata
tuhandeid USAsse lastena saabunud immigrante.
See teebki Tijuana linnast ühe paljudest piiriäärsetest linnadest, kus lokkab kuritegevus ning
inimesed elavad vaesuses ja teadmatuses mida edasi teha. Seda võib autori arvates nimetada
mõlema riigi üheks migratsioonipoliitika suurimaks kitsaskohaks. Puudub lahendus mida teha
inimestega, kes peavad tagasi pöörduma riiki, millega neil puudub igasugune side. Kuna uute
migratsioonipoliitiliste plaanide tõttu ülerahvastuvad piirilinnad nagu Tijuana veelgi, kasvab neis
ka kuritegevus. Inimestel pole kohti kus elada ning elatakse koos suurtes kogukondades. Seega
on USAst suurema arvu immigrantide välja saatmine raskendanud ka nende olukorda, kes
Tijuanas juba varem uut võimalust USAsse tagasi migeerumiseks ootavad.
Väljasaadetute perekonnad jäävad USAsse ning neil puudub võimalus nendega kohtuda. Isegi
kui väljasaadetutel on olnud mingeid kontakte oma Mehhikos elavate sugulastega, siis on need
pahatihti aastate jooksul kadunud ning keegi ei oota neid enam Mehhikos. Seega ongi nende
ainus võimalus jääda piiriäärsesse Tijuanasse ja üritada kas ise kuidagi Mehhikos jalad alla saada
või proovida uuesti illegaalselt piiri ületada. Kahjuks on see viimane variant palju populaarsem
ning leidub ka väljasaadetuid, kes on kuuel korral Tijuanasse tagasi jõudnud ning ikka ei lõpeta
üritamist.
Seega kui Trump viib ellu oma plaani ja suurendab veelgi riigist väljasaatmisi tekib Tijuana
sarnaseid olukordi veelgi juurde ning USAst väljasaadetute arvud Mehhikos aina kasvaksid.
Kuna Mehhikol aga puudub kindel plaan, mida nende inimestega peale hakata ning ka inimesed
ise ei oska kuskilt lahendusi otsida siis peaksid riigid kõigepealt jõudma omavahel kokkuleppele,
mis saab nendest inimestest kes on tagasi saadetud ja, kes peaks nende heaolu eest vastutama.
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KOKKUVÕTE
Bakalaureusetööle oli püstitaud kolm uurimisküsimust. Milline on migratsioonipoliitiliste
muudatuste mõju USA ja Mehhiko omavahelistele suhetele? Kuidas mõjutavad USA
migratsioonipoliitika muudatused USAs elavaid mehhiklasi? Milline on muudatuste mõju USAst
väljasaadetud mehhiklastele?
Bakalaureusetöö aluseks valis autor akadeemilised ja uurimuslikud tekstid, mida analüüsides
selgitas välja töös püstitatud põhiküsimuste vastused. Töö on koostatud empiirilise uurimuse
põhjal põhinedes kvalitatiivsetel uurimismeetoditel. Kvalitatiivse uurimismeetodina kasutas
autor akadeemiliste tekstide ja teaduslike artiklite analüüsi ning tõlgendas riiklike dokumente.
Bakalaureusetöö tulemusel jõudis autor järeldusele, et Trumpi otsused nagu näiteks müüriehitus,
DACA programmi lõpetamine ja NAFTA peatamisega ähvardamine on otseseks aluseks kahe
naaberriigi omavaheliste suhete pingenemisele ning selleks, et neid lahendada peavad riigid
omavahel sellisele kokkuleppele jõudma mis rahuldaks mõlemat osapoolt. Hetkel on Mehhiko
president nende otsuste mõjul keeldunud USAga läbirääkimistest nendel teemadel.
Autor jõudis töös järeldusele, et ainult USA poolt algatatud ja USA huve teenivad
migratsioonipoliitilised muudatused ei lahenda üldist immigratsiooni probleemi USAs vaid
pigem muudavad kahe riigi omavahelised suhted pingelisemaks. Tööst selgus, et Mehhiko
migratsiooniprobleem algab juba riigisisestest sotsiaalsetest probleemidest, mis on migratsiooni
tõuketeguriteks. Autor leiab, et migratsiooniprobleemide esmane lahendamine peaks toimuma
juba Mehhikos, mitte alles hiljem kui immigrandid on juba USAsse jõudnud.
Tööst selgus, et Trumpi migratsioonipoliitiliste otsuste nagu DACA peatamine ja koheselt
pisikuritegude järel riigist välja saatmine mõjutab otseselt USAs elavaid Mehhiko immigrante.
DACA programmi lõppedes on sisejulgeoleku ministeerium küll lubanud pikendada osade
immigrantide töölubasid, kuid suuremas osas immigrantide töölubasid aegub pärast programmi
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lõppu ning seetõttu puudub neil ligipääs sotsiaalteenustele ning nad võidakse riigist välja saata.
Kuritegude eest karmim riigist välja saatmine aga mõjutab tuhandeid perekondi USAs, kes
võivad jääda pärast pereliikme väljasaatmist olukorda, kus nad on kaotanud kogu pere
sissetuleku tooja.
USAst väljasaadetute olukorda hinnates keskendus autor Mehhiko piirilinnale Tijuanale ja
sealsetele probleemidele, mis migratsioonipoliitiliste muudatuste tõttu veelgi suurenevad. Uute
migratsioonipoliitiliste muudatuste nagu näiteks kohene väljasaatmine pisikuritegude eest ja
„catch and release“ lõpetamine on muutnud USAst väljasaadetud immigrantide olukorra
Mehhiko piirilinnades, nagu näiteks Tijuana veel halvemaks. Kuna välja saadetakse aina enam
immigrante, siis on piirilinnad ülerahvastatud, aina kasvava kuritegevuse arvuga ning Mehhiko
valitsus ei suuda tagada kõikidele väljasaadetutele riigipoolseid sotsiaalseid tagatisi nagu
haigekassa või sotsiaal elamispind.
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SUMMARY
THE IMPACT OF THE U.S. MIGRATION POLICY CHANGES ON THE MIGRATION
FROM MEXICO
Triin Türna

In the United States more than 35 million people are Mexican born or have Mexican descent.
The relationship between the U.S. and Mexico has experienced several ups and downs. The new
migration plan introduced by President Donald Trump’s administration impacts the relations
between Mexico and the U.S. That is also the reason why the situation of Mexican immigrants in
the U.S. is not stable.

The aim of the bachelor thesis is to find out how strong is the impact of the new migration
policies to the Mexican-U.S relations and also how these policies impact the Mexican
immigrants who are already living in the U.S., or are recently deported from the U.S.

The first chapter provides an overview of migration theories. Author describes the push and pull
factors impacting the Mexicans decisions to migrate to the U.S. Theoretical framework also
includes the concept of migration and explains different types of migration.

In the second chapter the author focuses on migration policies in the U.S. and Mexico. Social
causes such as Mexican goverment’s inability to registrate births in Mexico will be examined.
The third chapter uncovers the new migration policy strategies defined by president Trump’s
administration. Focus is placed on ten migration strategies that have had the strongest impact.
Findings include that Trump’s new migration policies have impacted the relations between
Mexico and the U.S., as well as the Mexican immigrants in the U.S.
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In the fourth chapter the author focuses on the Mexican deportees in Mexican border town
Tijuana.
It became evident that the Trump’s migration plan such as ending DACA program and building
the wall has changed the relations between Mexico and the U.S. At the moment Trump’s
migration policy plan has even increased the interest of Mexican immigrants to migrate to the
U.S. because they are scared that it’s gonna be impossible later due to migration policy changes.

The main conclusion is that relations between Mexico and the U.S. have worsened due to the
agressive migration policy changes made by the U.S., especially Trump’s promise to build a wall
to markate the Mexican border. There is no dialogue between two governments to reach a
common conclucion which would benefit both parties. By stopping DACA, Mexican immigrants
are facing the threath of losing their work permits and being deported to Mexico.

Author found out that deportees who are back in Mexico are also being impacted by migration
policy changes. As the border cities in Mexico like Tijuana, are overpopulated and the crime rate
is extremely high. People living there don’t have any social benefits and the way out from the
situation seems complicated.

Research data has been collected by analysing academic sources, scientific articles and national
statistics such as the U.S. Migration Statistics and UNICEF Reports.
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