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AMNESTY INTERNATIONAL 

FAKTY I LICZBY 

Wszystkie dane powstały w oparciu o ankiety przeprowadzone przez Amnesty 
International z 500 osobami poszukującymi ochrony oraz migrantami w kontekście ich 
doświadczeń z podróży przez Meksyk. 

Przedstawione dane procentowe, choć pokazują ogólny trend, nie są wystarczającą próbą 
obrazującą kontekst podróży setek tysięcy ludzi pochodzących z Ameryki Środkowej, 
którzy każdego roku przekraczają granicę z Meksykiem. 

Zmuszeni do ucieczki 

· W państwach tak zwanego „Trójkąta Północnego”, czyli w Gwatemali, Salwadorze 
i Hondurasie, ludzie wciąż doświadczają przemocy, która ma charakter powszechny, 
współczynnik zabójstw jest od 4 do 8 razy wyższy niż wskaźnik, który Światowa 
Organizacja Zdrowia uznała za poziom przemocy o skali „epidemii”. 

84% osób zatrzymanych przez władze Meksyku nie powinno być zawracanych do kraju 
pochodzenia. 

54% rozmówców wskazywało na przemoc oraz strach jako główny powód, dla którego nie 
chcą wracać do kraju pochodzenia. 

35% wskazało, że bezpośrednie zagrożenie życia jest powodem, dla którego nie chcą 
wracać do kraju pochodzenia. 

Zatrzymania oraz bezprawne deportacje w Meksyku 

500 000 – szacuje się, że tyle osób każdego roku nieregularnie przekracza południową 
granicę Meksyku (UNHCR). 

Aż połowa osób, które każdego roku przekraczają nieregularnie granicę z Meksykiem, jest 
uprawniona do otrzymania międzynarodowej ochrony jako uchodźcy, w rzeczywistości 
bardzo niewiele z nich aplikuje o ochronę (UNHCR, MSF). 

Amnesty International przeanalizowała 500 otrzymanych odpowiedzi oraz 120 świadectw 
osób, które przedstawiają silne przesłanki, że do zawrócenia faktycznie doszło. Takich 
relacji udzieliło 40% spośród 297 osób, które zostały zatrzymane przez Narodowy Instytut 
Migracji (INM). 
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75% osób zatrzymanych przez INM nie poinformowano o ich prawie do ubiegania się 
o ochronę w Meksyku, pomimo tego, że meksykańskie prawo tego wymaga, a urzędnicy 
twierdzą, że wypełniają swoje obowiązki. 

69% osób, które zostały zatrzymane przez INM, nigdy nie zapytano o powody 
opuszczenia ich kraju. 

68% spośród 116 odpowiedzi opisuje zatrzymanie przez policję jako „złe” albo „bardzo 
złe” traktowanie. 

· Federalna oraz miejska policja była bardzo często wymieniana jako zamieszana 
w zatrzymania, które często łączyły się także z rabunkami oraz szantażowaniem 
migrantów przez policję. 

· Amnesty International otrzymała wiele zeznań od osób, które twierdziły, że były 
zmuszane do podpisania dokumentów deportacyjnych wbrew swojej woli. 

 


