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Wst[p

Nielegalno<~ wst[pem do normalnego \ycia

Stany Zjednoczone sq krajem imigrant*w. Przez pokolenia przybywali tutaj ludzie z
ca]ego <wiata i czyniq to nadal w nadziei spe]nienia swojego Ameryka#skiego Snu. Nie-
kt*rzy z nich tymczasowo stajq si[ nielegalnymi imigrantami.

Za nielegalnego imigranta uwa\a si[ osob[, kt*ra przekroczy]a granic[ Stan*w Zjedno-
czonych bez wa\nej wizy, lub pozosta]a w USA po wyga<ni[ciu wa\no<ci wizy. Liczb[ nie-
udokumentowanych cudzoziemc*w powi[kszajq jeszcze ci, kt*rzy oczekujq na zmian[
statusu i przyznanie prawa sta]ego pobytu. Ameryka#skie w]adze imigracyjne pozwalajq
obcokrajowcom na wystqpienie o zielonq kart[ i przymykajq oko na fakt, i\ wi[kszo<~ z nich
przebywa w USA nielegalnie w czasie rozpatrywania ich wniosk*w. Czas oczekiwania na
legalizacj[ pobytu wynosi od dw*ch do kilkunastu lat (w niekt*rych kategoriach sponsoro-
wania przez rodzin[). W tym czasie cudzoziemcy nie majq prawa do podejmowania pracy
ani swobodnego podr*\owania za granic[. Setki tysi[cy ludzi zmuszane sq do ]amania pra-
wa: aby prze\y~ muszq znale^~ nielegalne zatrudnienie.

Bywa tak\e, \e nielegalnymi stajq si[ ci, kt*rzy tego najmniej oczekujq. Przyk]adem
mogq by~ studenci lub pracownicy posiadajqcy wizy H-1 lub J-1. Je<li up]ynie wa\no<~ ich
wiz i urzqd imigracyjny odm*wi ich przed]u\enia, lub gdy nie wype]niq oni na czas poda# o
przed]u\enie wizy, automatycznie stanq si[ nielegalnymi imigrantami, kt*rym grozi depor-
tacja. Nagle ci, kt*rzy starali si[ wype]ni~ wszystkie wymogi prawne, zaczynajq si[ czu~ jak
<cigani przest[pcy.

Dzisiejsi tu]acze bez statusu to przyszli rezydenci i obywatele ameryka#scy – wyborcy i
podatnicy. Zanim si[ jednak nimi stanq, \yjq w ukryciu w ciqg]ym strachu przed ujawnie-
niem si[. Sq przekonani, i\ na ameryka#skiej ziemi nie przys]ugujq im \adne prawa, lub \e
aresztuje ich i deportuje pierwszy napotkany umundurowany policjant albo urz[dnik. Skoro
dla milion*w ludzi nielegalny status imigracyjny jest przedsionkiem do normalnego, pro-
duktywnego \ycia w USA, warto by]o spr*bowa~ zebra~ w jednej ksiq\ce informacje majq-
ce u]atwi~ im ten trudny okres.

Dla niekt*rych – nielegalno<~ pu]apkq bez wyj<cia

Spokojnie \y~ z nielegalnym statusem imigracyjnym mogq ci, kt*rzy z]o\yli swoje poda-
nia o zielonq kart[ przed 30 kwietnia 2001 roku. Im pobyt bez wa\nych wiz zostanie wyba-
czony. Niestety, zmiany w prawie imigracyjnym powa\nie utrudni]y \ycie tym tu]aczom,
kt*rzy nie rozpocz[li procedury legalizacyjnej do tej daty, albo nie byli w USA 21 grudnia
2000 roku, gdy Legal Immigration and Family Eúuity Act (LIFE Act) wszed] w \ycie. Ci,
kt*rzy b[dq w Stanach bez papier*w d]u\ej ni\ rok, majq zakaz legalizacji przez 10 lat.
Szczeg*]y przepis*w podajemy w rozdziale 1.5.

Zdaniem Citizenship and Immigration Service (dawny Immigration and Naturalization
Service) w USA przebywa bez pozwolenia oko]o 5 milion*w os*b i liczba ta ro<nie o
275,000 rocznie. Ponad po]ow[ z nich stanowiq Meksykanie, a dalej plasujq si[ mieszka#cy
Hondurasu, Gwatemali, Kanady i Haiti. Liczba nielegalnych przybyszy z Polski szacowana
jest na 75,000, cho~ wydaje si[ zani\ona. Du\a cz[<~ tej armii ludzi zosta]a zamkni[ta w
pu]apk[. Po wielu latach nie mogq opu<ci~ USA, bo tu urodzi]y si[ i wyros]y ich dzieci, a
zielona karta sta]a si[ dla nich niedost[pna. Wprowadza to sytuacj[ absurdalnq, kt*ra musi
zosta~ jako< rozwik]ana, by nie trzyma~ w niesko#czono<~ w podziemiu milion*w ludzi.
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Ka\da propozycja legislacyjna dotyczqca imigrant*w jest natychmiast omawiana przez
polonijnq pras[, szczeg*lnie Nowy Dziennik. Regulacje w innych sferach \ycia (jak podat-
kowo<~, bankowo<~, prawa obywatelskie) sq w USA bardzo stabilne i ksiq\ka ta pozostanie
aktualna na wiele lat.

Op]aca si[ by~ uczciwym

|ycie w komunizmie nauczy]o nas, Polak*w, cynizmu wobec prawa. Stosowanie si[ do
polece# i litery prawa bywa]o cz[sto traktowane z politowaniem, a mijanie przepis*w – po-
wszechnie akceptowane. Przywieziona nonszalacja do prawa po]qczona z czasowq koniecz-
no<ciq jego omijania w Stanach powoduje, \e w<r*d wielu Polak*w utwierdza si[
przekonanie, \e w Stanach panuje bezkarno<~, a kr[tactwo pop]aca. Nic dalszego od praw-
dy.

Mimo \e niniejsza ksiq\ka informuje, jak znale^~ si[ w szarej strefie prawa, absolutnie nie
radzi, \eby go ]ama~. Walka z systemem, kt*ry jawi si[ nielegalnym jako z]owrogi, powinna
polega~ na odpowiednim stosowaniu si[ do niego. Ksiq\ka wyja<nia, \e ka\dy nasz krok
\yciowy jest odnotowany, dajqc nam coraz lepsze miejsce w rankingu porzqdnych miesz-
ka#c*w. Uczciwo<~ na d]u\szq met[ w Stanach pop]aca: obywatelska postawa jest nagra-
dzana zielonq kartq, a nast[pnie ameryka#skim paszportem, solidna praca i oszcz[dzanie
zapewniajq godziwy poziom \ycia. Regularne sp]acanie zobowiqza# procentuje zaufaniem i
kolejnymi kartami kredytowymi. Dobre oceny w szkole budujq przysz]o<~ naszych dzieci.
Warto o tym wiedzie~, by w czasie trudnego okresu przej<ciowego pr*ba p*j<cia na skr*ty
nie pozbawi]a nas szans, jakie udost[pnia Ameryka.

Co ksiq\ka podpowie

Dla nielegalnych imigrant*w najpowa\niejszq przeszkodq na ich drodze do normalnego
\ycia w USA jest strach przed ujawnieniem i deportacjq. L[k ten pog][bia jeszcze nieznajo-
mo<~ ameryka#skich instytucji, przepis*w i obyczaj*w. Celem tej ksiq\ki jest wyja<nienie
nast[pujqcych kwestii:

 w jakie pu]apki nowo przybyli najcz[<ciej wpadajq i jak si[ przed nimi broni~;
 od jakich us]ugodawc*w stroni~;
 w jaki spos*b mo\na zalegalizowa~ status imigracyjny;
 jakie rzqdowe i prywatne ameryka#skie instytucje zbierajq informacje o ludno<ci,

ze szczeg*lnym uwzgl[dnieniem imigrant*w;
 jak uniknq~ konfliktu z ameryka#skimi w]adzami;
 jak \y~ anonimowo w USA bez pozostawiania po sobie <lad*w na papierze;
 jak \y~ w USA bez legalnego statusu bez wchodzenia w kolizj[ z prawem;
 jakie prawa przys]ugujq nielegalnym imigrantom.

Nieudokumentowani cudzoziemcy powinni zda~ sobie spraw[, \e majq w Stanach Zjed-
noczonych wi[cej praw i mo\liwo<ci dzia]ania ni\ przypuszczajq. Ksiq\ka ta wska\e, jak
mo\na \y~ w USA, pomimo nielegalnego statusu.

Czego si[ nie spodziewa~

Jednak\e, nie spodziewaj si[, Czytelniku, \e w ksiq\ce odkryjesz magiczny spos*b na
osiqgni[cie Ameryka#skiego Snu, ani na rozwiqzanie wszystkich swoich problem*w. Oto
informacje, jakich w ksiq\ce nie znajdziesz:

 jak zdoby~ zielonq kart[, je\eli nie masz do niej podstaw;
 jak nielegalnie wjecha~ do Stan*w Zjednoczonych;
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 jak ]ama~ prawo;
 jak oszukiwa~ ameryka#skie urz[dy;
 gdzie znale^~ prac[;
 jak i gdzie kupi~ podrobione dokumenty;
 jak za]atwi~ sprawy nie mo\liwe do za]atwienia.

Niestety, \ycie w USA nie jest ]atwe, a szczeg*lnie dla os*b o nieuregulowanym statusie i
\adna ksiq\ka tego nie zmieni. Pozostaje faktem, \e jedynq drogq do normalnego \ycia w
Ameryce jest zelegalizowanie statusu imigracyjnego i uzyskanie prawa sta]ego pobytu. Ni-
niejsza ksiq\ka pomo\e ci prze\y~ czas swojej “nielegalno<ci” w USA godniej i bezpiecz-
niej.

Celem tej ksiq\ki nie jest zach[canie do ]amania przepis*w, lecz podpowiedzenie nielegal-
nemu imigrantowi, jak mo\e balansowa~ na cienkiej linie: jak zarabia~ na \ycie i

jednocze<nie \y~ w miar[ normalnie, unikajqc konfliktu z Temidq, by nie zamknq~ sobie
drogi do zielonej katy i \eby budowa~ podstawy do dalszej produktywnej przysz]o<ci w USA.
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