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Χτίζοντας Τείχη

‘Όταν το Μεξικό στέλνει τους ανθρώπους 
του δεν στέλνει τους καλύτερους (…) 
Στέλνει ανθρώπους που έχουν πολλά 
προβλήματα και φέρνουν αυτά τα 
προβλήματα σε εμάς. Φέρνουν ναρκωτικά. 
Φέρνουν το έγκλημα. Είναι βιαστές. Και 
μερικοί από αυτούς, υποθέτω, είναι καλοί 
άνθρωποι’

-Πρόεδρος Τραμπ στην πρώτη συνέντευξη τύπου σαν υποψήφιος 
για την Προεδρία το 2015



Πρόεδροι

• Κλίντον: ‘Αποτροπή μέσω αποθάρρυνσης’ (prevention 
through deterrence) και επιχείρηση Gatekeeper (1994). 
Ξεκινάει ο μετρητής νεκρών. Από το 1990 μέχρι και 
σήμερα πάνω από 3,000 άνθρωποι έχουν πεθάνει, μόνο 
στην έρημο. Συνολικά 6000 μέχρι το 2015. 

• Τζ. Μπους: 81,500/ μήνα συλλήψεις στα σύνορα (34,600 
Ομπάμα, 32,000 Τραμπ). Όμως, νομιμοποιεί 1 εκ 
μετανάστες το 2008 / φτιάχνει πάνω από 1000χλμ 
φράχτη στα σύνορα

• Ομπάμα: Κατηγορείται για Ρεκόρ απελάσεων ‘Αρχηγός 
των απελάσεων’ (Deporter in Chief)



Μεξικάνοι Καλοδεχούμενοι 
Μεξικανοί Βιαστές

Aπό το πρόγραμμα Μπρατσαράς (Bracero
programme) στην επιχείρηση Streamline



Καλοδεχούμενοι

•Εξαιτίας του Β’ ΠΠ οι 
γαιοκτήμονες στην Αμερική έχουν 
έλλειψη χεριών
•Το 1942 η κυβέρνηση των ΗΠΑ 
νομοθετεί το Πρόγραμμα 
Μπρατσαράς (Bracero
Programme).
•Στα 22 χρόνια φτάνει να 
απασχολεί περίπου μισό 
εκατομμύριο Μεξικανούς εργάτες 
(κυρίως γης) / χρόνο. 
•Στη θεωρία έχει προβλέψεις και 
για τις «δύο μεριές»
•Τίθεται σε περιορισμό από τον 
Κένεντι και σε παύση το 1964 από 
τον Τζόνσον, με επίσημη 
αιτιολογία την στασιμότητα των 
μισθών και της απασχόλησης των 
Αμερικάνων



Βορειοατλανική Συμφωνία Ελεύθερου 
Εμπορίου (NAFTA)

• Σε ισχύ από το 1994 Καναδάς, ΉΠΑ και Μεξικό

• Xαμένοι οι Μεξικανοί εργάτες

• Από προστατευόμενη οικονομία γίνεται 
οικονομία που βασίζεται στην εξωτερική 
επένδυση (κεφάλαιο $17 δις 1994, $104 δις 
2007). 

• Χάνονται δουλειές και κλείνουν επιχειρήσεις







Μέτρα Αποθάρρυνσης

•Κέντρα κράτησης

•Χωρισμός οικογενειών

•Κυνήγι προς την έρημο

•Ποινικοποίηση της 
παροχής νερού

•Καταστροφές στις 
δεξαμενές νερού

•Ουρές στα σύνορα

•Μαζικές δίκες 
(Operation Streamline)



Καλές Πρακτικές

Casa Alitas (Τούσον, ΉΠΑ) CAME (Άγουα Πριέτα, Μεξικό)







Ευχαριστήρια σε 

• CIF – Ελλάδα

• ΆΡΣΙΣ – Κ.Ο.Υ.Ν.

• Ινστιτούτο Fulbright


