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D

e felle antimigratieretoriek
van president Trump schrikt
ongedocumenteerde migranten
uit Midden-Amerika niet af
om de reis naar het noorden
te ondernemen. Jaarlijks proberen naar
schatting 400.000 Midden-Amerikanen
de Verenigde Staten te bereiken. De meerderheid bestaat uit mensen tussen de 16 en
40, afkomstig uit Honduras en El Salvador.
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Voor hen zijn de risico’s van de reis ondergeschikt aan de uitzichtloze situatie van
armoede, geweld en politieke instabiliteit
in hun thuisland. Met enkel de bescherming van God doorkruisen ze Mexico op
het dak van goederentreinen, vogelvrij en
op de vlucht.
De cargotreinen worden ook wel Het
Beest genoemd, vanwege de hoeveelheid
ongelukken bij het op- en afspringen van
de rijdende treinen. Reizend per bus is de
kans groter om migratiepolitie te treffen.

Mexicaanse agenten en beveiligers treden
vaak zeer agressief op tegen migranten.
Diverse jongens laten me schotwonden
zien en vertellen hoe er zonder pardon
op hen geschoten werd. Daarnaast staan
migranten bloot aan het geweld van criminele bendes en drugskartels in Mexico. Een
van de grootste gevaren voor de reizigers
is dat zij ontvoerd worden door criminelen
die vervolgens losgeld eisen van familieleden in de Verenigde Staten. Het risico
daarbij vermoord te worden, is levensgroot.
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Vrouwen maken nauwelijks de reis via het
spoor. Zij lopen namelijk ook nog het risico
slachtoffer te worden van seksueel geweld
of van vrouwenhandel.
De meeste migranten zijn gelovig en
rekenen op God tijdens hun reis. Niet alleen
bidden zij om bescherming, tevens hebben
de meeste van de 52 opvanghuizen voor
migranten in Mexico een religieuze oorsprong. Zo ook de herberg op de foto’s, in
Apizaco, Centraal-Mexico die werd opgezet
door een katholieke priester, wijlen Ramiro
Sanchez. In herbergen als deze zijn de
migranten relatief veilig en kunnen ze 24
uur rusten. Ze slapen er in een bed, kunnen
douchen en krijgen eten en schone kleren
voor ze de volgende etappe richting het
‘beloofde land’ aanvangen.
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