
ABSTRAKT 

 Ve Spojených státech amerických dnes žije více než 11 milionů nelegálních 

přistěhovalců. Mexičané patří mezi nejpočetnější skupinu, ale imigranti z Guatemaly, 

Hondurasu a Salvadoru (GHS) je následují. V současné době imigrace z regionu GHS  

do USA převládá. Jedním z důvodů je přetrvávající imigrační krize roku 2014, která se týká 

imigrace samostatných nezletilých dětí. Státy GHS patří dlouhodobě mezi nejchudší v oblasti, 

s vysokou mírou kriminality a vražd, k čemuž přispívá množství pouličních gangů  

a drogových kartelů. První vlnu migrací z GHS způsobily probíhající občanské války  

v 80. letech v Guatemale a Salvadoru. Po roce 1998 následovala další vlna imigrantů 

způsobená přírodními katastrofami, které region silně zdecimovaly. Nově příchozí opět 

rozšířili řady nelegálních imigrantů.  

 Prezident Trump má v plánu deportovat co největší počet nelegálních přistěhovalců  

a zastavit další imigranty výstavbou zdi na hranici s Mexikem. V průměru žijí imigranti 

v USA 10 let a více, někteří mají rodiny a děti, které jsou americkými občany. Oproti minulé 

administrativě se deportace nevyhnou ani této skupině. Prezident je proti ochranářským 

městům, které nelpí na imigračním statusu jedinců. Jedním z nich je New York (NYC),  

který je zahrnut do případové studie. Druhou oblastí zájmu je Long Island (NY), kde je silná 

přítomnost násilného gangu MS-13, který chce prezident Trump vymýtit. 

 Hlavním cílem práce bylo analyzovat polostrukturované rozhovory s osobami z GHS, 

které byly provedeny na Long Islandu, a srovnat různé aspekty z jejich života s informacemi 

udávanými o nelegálních imigrantech z regionu GHS v odborné literatuře a studiích.  

 Analýza ukázala, že vybraní jedinci v mnohém odpovídají profilu středoamerických 

nelegálních přistěhovalců uvedeného v práci. Cesta do USA se nevyhnula komplikacím, 

převažovaly ekonomické důvody odchodu ze země a pomoc rodinám. Pouze u jedinců 

žádajících o azyl byl příčinou odchodu ze země strach o vlastní život. Znalost angličtiny byla 

minimální, i po dlouholetém pobytu v USA, ale dostačující pro jejich nízkokvalifikované 

profese. Okruh jejich přátel byl složen převážně z Hispánců různých zemí. Dotazovaní 

respondenti potvrdili, že celá komunita nelegálních přistěhovalců dnes žije ve větších obavách 

z nových nařízení a možné deportace, než kdy jindy. Samotná otázka legalizace jejich pobytu 

je v současnosti téměř nemožná, nabízí se pouze (fiktivní) sňatek. I ve vzorku dotazovaných 

se objevili imigranti, kteří se chtějí vrátit zpět do Střední Ameriky. 


