
6 LAVANGUARDIA I N T E R N A C I O N A L DILLUNS, 13 FEBRER 2017

El govern de Peña Nieto pretén reforçar el mur a la frontera sud
per frenar l’emigració des de Llatinoamèrica fins als EUA

Mèxic es blinda
contraGuatemala

FÉLIX FLORES
Barcelona

L’ actitud de Do
naldTrumpcapa
la població mi
grant és “extre
madament con

servadora i racista”, segons la di
putada guatemalenca Nineth
Montenegro, la figura més nota
ble de l’esquerra al seu país i pos
sible candidata a la presidència.
La pretensió de Trump de cons
truir un mur “gran i bonic” a la
frontera amb Mèxic no només
afecta els mexicans, sinó també
tota l’Amèrica Central, perquè al
sud hi ha un altre mur, entreMè
xic i Guatemala. En aquesta fron
tera de gairebé mil quilòmetres
una tanca intermitent separa les
zones urbanes i els posts fronte
rers entre els dos països.
A començaments de febrer, dos

alts funcionaris del Pentàgon van
visitar Mèxic, Hondures i Guate

mala per ratificar el “compromís
de Mèxic d’assegurar la seva
frontera sud”.
“El Govern del president Peña

Nieto està aliat amb els Estats
Units en el tema de la migració i
ha fet tot el que ha pogut per fre
nar l’arribada de migrants a la
frontera nord, cosa que em sem
bla comprensible des d’un angle
però inacceptable des d’un altre
perquè està fent la feina de gen
darme dels Estats Units”, afirma
Sergio Aguayo, professor del Co
legio de México i un expert en la
violència al seu país, sobre la qual
va dissertar fa uns dies al Cidob
de Barcelona.
Nineth Montenegro, d’altra

banda, va visitar Barcelona amb
motiu de la concessió del premi
de l’Institut Català Internacional
per la Pau a les Brigades Interna
cionals de Pau, que durant una
dècada la van acompanyar aGua
temala per protegir la seva vida.
“Malgrat que aquest senyor

[Trump] ens insulta des del juny
del 2015, el Govern dePeñaNieto
simplementcontinua fentunaco
sa que hauria de reconsiderar”,
sentencia Sergio Aguayo. El 7 de
juliol del 2014,EnriquePeñaNie
to i el llavors president de Guate
mala, Otto Pérez Molina –avui
empresonat per corrupció– van
firmar el programa Frontera Sud,
que es va presentar com un pla
per regularitzar i dignificar el
trànsitdemigrants idonarlos su
port.Perònovaser resd’això.Tot
es va convertir en una persecució
policialmés forta i en la dispersió
de la marea migratòria cap a no
ves rutes, un fenomen que es pot
tornar a repetir.
La mesura més notòria aplica

da llavors es va dirigir al tren de
mercaderies anomenat la Bestia,
que travessaMèxic de sud a nord
i que els migrants aborden en
marxa, perdent en moltes oca
sions les cames o fins i tot la vida.
Segons explica Sergio Aguayo,

“quan es va produir la crisi dels
menors –que arribaven sols als
Estats Units–, Obama, a més de
plorar davant les càmeres, va
demanar unmur a la frontera sud
de Mèxic i que s’incrementés
la velocitat de La Bestia, que va
passarde 10a30o40quilòmetres
per hora”. Llavors es va aixecar
un petit mur a Tapachula (Chia

pas) per impedir l’accés al tren.
Ràpidament, els coyotes que

trafiquenambmigrants vanoptar
per rutes més allunyades i pel
transport públic, que es va dupli
car de preu. Els centreamericans
es van continuar dirigint cap a les
fronteres en grans quantitats, co
sa que es va observar en l’incre
ment dels controls policials al
llarg de les rutes i en les detenci
ons i deportacions. Així, en els
tres primers mesos del 2015, Mè
xic va deportar 39.316 persones,
un79%mésqueenelmateixperí
ode del 2014. L’any següent, el
2016, Mèxic va deportar 147.000
persones, molt més que els EUA
(96.000).
Ara, amb les amenaces de

Trump, s’espera un renovat flux
de l’Amèrica Central cap al nord,
abans que el president tanqui la
frontera. “Molta gent està desit
jant sortir com més aviat millor
–diuNinethMontenegro–. Sí, es
tà passant en llocs de l’altiplà del
país, és una cosa quotidiana, i
Guatemala no fa res per propiciar
les condicionsmínimes perquè el
guatemalenc opti per quedarse”.
Segons Montenegro, als Estats

Units hi viuen uns dosmilions de

guatemalencs que són “producte
de la crisi econòmica sistemàtica
que es manté a l’àrea rural” i que
aporten al PIB al voltant de 6.000
milionsdequetzals (uns 750mili
ons d’euros), més o menys un
30%del pressupost global”.

Una de les amenaces deTrump
va ser la de confiscar les remeses
que els immigrants envien al
seu país. Trump semblava refe
rirse només alsmexicans, potser
ignorant el que hi ha més al sud...
“Elquehesentit adir–diuNineth
Montenegro– és que imposarà
un impost, valgui la redundància,
a les remeses amb què es cobrarà
la reestructuració del mur. Això
té preocupats tots els guate
malencs”.
“Retornar seria pràcticament

anar al nores, al creixement de
l’atur i de l’economia informal”,
subratlla Montenegro. I també a
la violència. A Guatemala i el Sal
vador, dos països molt tocats per
la violència política durant de
cennis, les bandes o maras s’han
convertit –com a Hondures– en
una amenaça quotidiana per a
qualsevol persona.
A Guatemala “seria mentida

afirmar que hi ha violència políti
ca”, diu Montenegro, amenaçada
durant anys per investigar el se
grest i ladesapariciódel seumarit
per la policia i l’exèrcit el 1984,
“però hi ha violència comuna i
vinculada a un estatmafiós que té
cooptat el sistema, narcotràfic,
bandes, contraban i altres formes
de crim organitzat. Tot genera
moltíssima violència, fins a l’ex
trem que en els primers dotze di
es de gener ja havienmortmés de
quinze persones en el transport
urbà. Lamort de transportistes és
sistemàtica perquè hi van entrar
lesmàfies, la corrupció...”
El problema de les maras “no

arriba a les dimensions del Salva
dor, però si no es preveu posar un
dic el fenomen anirà creixent, i
potser és el fenomen més impor
tant que té Guatemala, seguit del
narcotràfic”.

La pobresa, com la que es veu en aquest abocador de Ciutat de Guatemala, impulsa l’emigració cap als Estats Units
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Montenegro i Aguayo coinci
deixen que les maras, l’expansió
de lesqualsestà lligadaa lapobre
sa i la desigualtat, van ser una ex
portació des dels EUA cap al tri
angle centreamericà als anys no
ranta. Ja el 1996 uns mareros
salvadorencs explicaven a aquest
periodista com la Mara Salvatru
cha i l’M18 –avui molt esteses–
vannéixeraLosAngeles.Aquesta
última, al carrer 18 de la ciutat
californiana.
A l’altre costat de la frontera, a

Mèxic,elproblemanosónlesma
ras sinóelscàrtelsdelnarcotràfic.
“Els Zetas –explica Aguayo– van
descobrir l’extorsió als migrants.
Els cobren segons els diners que
tenen les seves famílies que viuen

als EUA, i no cobren el mateix si
venen del Salvador, Hondures,
Guatemala o Cuba”. A això s’hi
afegeix que un bon percentatge
del negoci de la migració se l’em
porten xarxes corruptes, i que al
llarg de les rutes els migrants són
explotats i els fan pagar preus
abusius per qualsevol cosa.
“És un problema endimoniat

quenoes resoldràdemanera sen
zilla, posant un mur a la frontera
sud –afirma Sergio Aguayo–. Si
noentrenperMèxic capa la fron
tera dels EUA entraran per un
altra banda. Donald Trump obli
da que hi ha dos mars al voltant i
que la gent vindrà igualment... El
tràfic de persones es faràmés car,

es farà més selectiu... És un gran
negoci!”
“Des d’una altra perspectiva

–afegeix Aguayo–, l’única solució
de fons és arribar a un acord regi
onal, que tingui en compte el que
l’Acnur ja està suggerint, amb pe
nes i treballs: la violència crimi
nal, els càrtels, sí que poden ser
subjecte de dret internacional.
L’Acnur està reconeixent el dret
d’asil per motius de violència del
crim organitzat. Crec que en
aquesta crisi s’està comportant al
mateix nivell que la Comissió de
Drets Humans de les Nacions
Unides”.
En efecte, el 2 de desembre del

2014, el llavors president de l’Ac
nur i avui secretari general de
l’ONU, António Guterres, inau
gurava a Brasília una reunió in
terministerial per ampliar el pro
cés de l’anomenat Cartagena+30
sobre protecció internacional i
qüestions humanitàries a l’Amè
ricaLlatina ielCarib.Perprimera
vegada, s’assenyalaven “les ne
cessitats de protecció dels grups
més vulnerables, incloenthi les
persones forçades a desplaçarse
arran de la violència del crim or
ganitzat transnacional”.
Tot i això, fa falta voluntat polí

tica, i Nineth Montenegro recor
da que “Centreamètica són cinc
països molt dividits tot i ser tan
petits. Sónmolt independents en
tre ells. S’ha parlat d’unió duane
ra, d’uniómonetària, d’integració
en temes econòmics, polítics i so
cials. Hi comença a haver esfor
ços de cooperació en temes de
grupscriminalsperquèésunpro
blemaques’haderesoldreglobal
ment, peròencapmomenthevist
que el tema del migrant s’abordi
d’unamanera coordinada”.c

LA DIPUTADA GUATEMALENCA

“Molts estan desitjant
sortir commés aviat
millor deGuatemala;
passa cada dia”

Israel veta el pas
aAlejandroToledo,
expresident del Perú
Els EUA no actuen contra el polític
malgrat la petició de la justícia peruana

SAN FRANCISCO Agències

Alejandro Toledo, president
del Perú entre el 2001 i el
2006, té un greu problema. El
busca la justícia del seu país
per haver acceptat, presump
tament, vint milions de dòlars
en suborns proporcionats per
la constructora brasilera
Oderbrecht. Dissabte a la tar
da tenia previst agafar un avió
a San Francisco amb destina
ció a Tel Aviv, però l’avió va
aterrar ahir a la nit a l’aero
port BenGurion i ell anava a
bord. Les autoritats israelia
nes havien anunciat que no el
deixarien entrar mentre tin
gués assumptes pendents al
Perú.
Els Estats Units, tot i això,

han fet cas omís de la petició
de la justícia peruana perquè
el detingui. El Departament
d’Estat considera que la roga
tòria que va enviar el magis
trat peruà que porta el cas
conté errors de forma.
La Interpol va localitzarTo

ledo a San Francisco, però ha
de ser l’Administració Trump

la que n’ordeni la detenció.
Toledo intentava refugiar

se a Israel perquè la seva dona
té la doble nacionalitat israeli
ana i belga, i l’Estat jueu no té
tractat d’extradició amb el Pe
rú.Amés, allà hi viu el seu soci
YosefMaiman, a qui la justícia
peruana vincula amb el cobra
ment d’una comissió il∙legal
de deu milions de dòlars a fa
vor de Toledo. En cas de tor
nar al Perú, l’expresident in
gressaria en presó preventiva,
com ha ordenat el jutge, men
tre finalitza la instrucció del
sumari.
El cas Oderbrecht ha es

quitxat diversos mandataris
llatinoamericans, incloenthi
el president colombià, Juan
Manuel Santos. La construc
tora brasilera ha admès que
subornava els polítics a canvi
de concessions. En el cas de
Toledo va ser la construcció
d’una autopista des de la
frontera brasilera a la costa
peruana del Pacífic. Toledo
assegura que no ha cobrat mai
cap comissió il∙legal d’Oder
brecht.c
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