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Centralamerikas migranter:
Mellan hopp och förtvivlan
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Varför är det så många människor från El Salvador, Guatemala och Honduras som har sökt sig till 
USA? Hur har deras skäl för att migrera förändrats genom åren? 

1

2

3

Hur har USA:s politik gentemot migranterna ändrats på senare år? Vilka följder har det fått?

Vilka skäl har El Salvadors president Nayib Bukele för att höja tonläget mot USA? Hur har maktskiftet 
i Honduras påverkat landets relationer till USA? 

Varför är kampen mot korruption så viktig? Vilka framgångar har uppnåtts och varför har det kommit 
så många bakslag på senare år?

Beskriv den politiska utvecklingen i de tre länder som ingår i Norra triangeln och den roll som USA 
spelar/har spelat för det som pågår där nu. 
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7 Hur kommer det sig att så många haitier försökte ta sig från Latinamerika till USA år 2021?

Vilken roll spelar de pengar som migranterna skickar till sina familjer för deras hemländer? Hur påver-
kar det synen på migration i dessa länder?

8 Skribenten föreslår att invandringen från Centralamerika till USA skulle kunna regleras med hjälp av 
kvoter och tillfälliga uppehållstillstånd. Vilka krafter skulle vinna/förlora på en sådan lösning?


