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TRUET FIRE GANGER: - Jeg ønsker å leve som de jeg ser på TV. Jeg ser ikke så mye da fordi TV-en vi har fungerer så dårlig. Men det ser fint ut på 
den andre siden, sier Fabiola. Fabiola og familien er blitt truet på livet fire ganger, og har derfor forlatt Honduras. 

og muligheter som var grunnen 
til at folk emigrerte. Dette har 
endret seg. I dag rømmer de fra 
alvorlige sikkerhetsproblemer, 
sier Aracy Matuz. 

Sammen med moren Olga 
Matuz driver hun et herberge 
for skadde immigranter i Ta-
pachula sør i Mexico. Ifølge en 
rapport fra FNs høykommissær 
for flyktninger (UNHCR) har 60 
prosent av de mindreårige im-
migrantene rett til internasjonal 
beskyttelse.

–  Hver dag kommer det flere 

immigranter, hver dag risikerer 
de mer. Det er økning av både 
menneskehandel, kidnapping, 
handel med organer og prostitu-
sjon, sier Matuz.

Det er ikke ufarlig å jobbe 
med å hjelpe immigranter i Me-
xico. Noen herberger har måttet 
stenge på grunn av drapstrusler 
fra kriminelle grupper og narko-
karteller.

Matuz forteller at gjennom 
kontakt med andre herberger og 
menneskerettighetsorganisa-
sjoner, holder de seg oppdaterte 

om det som skjer. Så godt som 
ingen massakre, drap eller kid-
nappinger omtales i mediene. 

Det finnes ikke tall på hvor 
mange som krysser grensen sør 
i Mexico. 20.000 immigranter 
kidnappes hvert år i Mexico, 
ifølge Amnesty. Korrupte myn-
digheter forverrer sikkerhets-

situasjonen. Immigrantene 
er usynlige. Både de som for-
svinner på veien – og de som 
kommer seg levende gjennom 
Mexico. 

Lar seg bestikke
– Den organiserte kriminali-
teten samarbeider med myn-
dighetene. De som reiser med 
menneskesmuglere blir ikke 
like lett tatt, fordi de bestikker 
immigrasjonsmyndighetene, 
sier Matuz.

Hun er spesielt bekymret 

Jeg ønsker å leve som 
de jeg ser på TV
Fabiola (7), på flukt fra Honduras


