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ANHOLDT: I de siste dagene har immigrasjonsmyndighetene sør i 
Mexico skjerpet kontrollen over de mellomamerikanske immigrantene, 
sannsynligvis etter press fra USA. Her blir de anholdt før de deporteres 
til hjemlandet. 

Fordi jeg ikke ville samarbeide, skulle de drepe meg
Dylan Hernandez, 16 år gammel flyktning fra Honduras

AvsLørT: Under en politiaksjon blir to menn som mistenkes for å til-
høre Las Maras bedt om å kle av seg. Tatoveringene viser at de gjør det. 

rømT: Dylan Hernandez (16) har rømt fra verdens farligste by, San 
Pedro Sula, og verdens farligste land utenfor krigsområde, Honduras. 

BArN mÅ J0BBE: Immigrantene krysser eleven mellom Guatemala og 
Mexico i sporadiske gummibåter. Flere barn jobbet med å frakte varer, 
sannsynligvis for å tjene penger til å fortsette reisen. 

for de mindreårige som reiser 
alene, og mener at de overses 
fullstendig. Fordi de er unge og 
uten erfaring blir de lett ofre for 
organisert kriminalitet. 

I sommer har det kommet 
opp flere forslag om blant annet 
å forby immigrantene å reise 
med toget, og i tillegg sette inn 
andre virkemidler for å kontrol-
lere immigrasjonen. 

I Arriaga var det flere opera-
sjoner denne uken. Immigra-
sjonsmyndighetene oppsøkte 
steder der immigrantene opp-

holder seg for å deportere dem. 
Organisasjoner som jobber med 
immigranter mener USA står 
bak, og legger press på Mexico 
og landene i Mellom-Amerika, 
for å begrense immigrasjons-
flommen.

– De eneste som tjener på det, 
dersom myndighetene velger 
å komme med restriksjoner, er 
den organiserte kriminaliteten. 
Det blir farligere for immigran-
tene. De må finne nye, skjulte 
ruter der de er enda mer ube-
skyttet. Men immigrantene vil 

fortsette å komme, det vil ikke 
stoppe. For i Honduras er det 
umulig å leve, sier Matuz. 

Fint på den andre siden
I Arriaga er det nok av vitnesbyrd 
som bekrefter at i Honduras er 
det umulig å leve. En familie på 
fire, Angelica, Jose Luis, Luis 
(12) og Fabiola (7) venter ved 
skinnegangene på at toget skal 
komme.

–  Las Maras har truet med å 
drepe oss fire ganger. Sist gang 
kom de klokken fem om etter-

middagen, klokken åtte neste 
morgen dro vi, sier Jose Luis. De 
kommer fra en landsbygd uten-
for byen San Pedro Sula.

– Jeg tror Gud kommer til 
å hjelpe oss, men om vi dør på 
veien så gjør det ingenting, fordi 
vi allerede er døde.

Familien eier ikke noe annet 
enn et lite håp om å komme seg 
til den andre siden av grensen. 
De har brukt tre uker på turen 
fra Honduras. På veien har de 
møtt barmhjertige sjåfører som 
har latt dem reise, selv om de 

bare betaler for en billett. Jose 
Luis tjente litt penger ved å 
jobbe noen dager på en parke-
ringsplass i Guatemala. 

–  Jeg ønsker å leve som de 
jeg ser på TV. Jeg ser ikke så 
mye fordi TV-en vi har fungerer 
så dårlig. Men det ser fint ut på 
den andre siden, sier Fabiola. 

Det finnes ikke spor av smil 
og glede i ansiktet hennes. Hun 
har nettopp flyktet fra en usyn-
lig krig. Den eneste muligheten 
de har akkurat nå er den ameri-
kanske drømmen.  

Las Maras har kampanjer i de fattige bydelene  
for å rekruttere barn og unge gutter til å selge  
narkotika og jenter til å prostituere seg
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