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Rullstolen står framkörd så att knä-
na nästan nuddar de höga pålarna i 
metall som utgör den fysiska gränsen 
mellan Mexiko och USA. Mellan på-
larna: ett finmaskigt nät av lika hård 
metall, som gör det svårt att se or-
dentligt vad som rör sig på andra si-
dan. 89-åriga Juana López är här för 
att träffa sitt barnbarn Amy Rentería.

– Jag är redan gammal. Jag vet in-
te hur lång tid jag har kvar. Därför 
vill jag träffa henne, om det så skul-
le vara för sista gången.

Ögonen tåras och rösten blir 
grumlig. Men hon behärskar sig 
snabbt när 23-åriga Amy Rentería 
dyker upp med sin pojkvän och sju 
månader gamla son. Lille Damians 
fingrar är de enda som går att sticka 
igenom gallrets hål.

– Hej älskling, säger Juana López 
och hinner precis röra vid ett knub-
bigt bebisfinger innan han drar un-
dan det.

Det är första gången hon får se 
sitt barnbarnsbarn i verkligheten 
och första gången på nära tio år som 
hon träffar Amy Rentería, som sak-
nar uppehållstillstånd och därför in-
te kan resa in och ut ur USA.

Familjen har rest i bil från hem-
met i Las Vegas dit hon kom som två-
åring med mormor Juana, till mam-
man som hade åkt i förväg i jakten 
på jobb. Juana López röst spricker 
igen när hon frågar efter Amy Ren-
terías mamma. Sedan hon själv åter-
vände till Mexiko har hon inte kun-
nat träffa någon av dem.

deporteringshot
Att bygga en mur längs gränsen till 
Mexiko och deportera de uppskatt-
ningsvis 11 miljoner papperslösa 
som befinner sig i USA var några av 
Donald Trumps främsta löften inför 
att han valdes till USA:s nästa pre-
sident. Rivalen Hillary Clinton för-
sökte tvärtom locka väljare genom 
att framställa sig som det latino-
vänliga alternativet, med en hett ef-
terlängtad invandringsreform som 
bland annat skulle göra det lättare 
för dem som redan bor i USA att bli 
medborgare.

Men demokraternas invandrar-
vänliga image berättar inte hela san-
ningen. Barack Obama är den pre-
sident som har deporterat flest pap-
perslösa någonsin, lika många som 
Donald Trump nu hotar med, efter 
att han skalat ner sitt löfte till 2–3 
miljoner.

En mur finns dessutom redan på 
plats längs en stor del av den över 
tretusen kilometer långa gränsen 
och både demokrater och republi-
kaner har varit måna om att få den 
på plats. De första delarna av det gro-
va stängsel som separerar USA och 
Mexiko kom till under 1990-talet, 
när Hillary Clintons make Bill Clin-
ton var president.

Sedan dess har antalet gränsvak-

ter ökat kraftigt, under såväl repu-
blikanska som demokratiska presi-
denter. En lag från 2006, som både 
dåvarande presidenten George W. 
Bush och nuvarande Barack Obama 
röstade för och implementerade, för-
de med sig ytterligare ökad kontroll.

Ett hundratal meter bortom me-

tallpålarna som börjar i havet ut-
anför Tijuana står ytterligare ett 
kraftigt stängsel. Den amerikan-
ska gränsstaden San Diego och dess 
stränder skymtar på andra sidan, 
men det är bara under ett fåtal tim-
mar under helgerna som människor 
där tillåts passera det första stängs-

let för att kunna prata med sina an-
höriga på den mexikanska sidan. 
Ramón Burboa kommer hit ofta,  
ibland varje vecka.

– Det är inte på det sättet jag skul-
le vilja träffa mina döttrar, men ba-
ra att få ses en liten stund och prata 
är en vinst, säger han.

Även om de har kontakt via inter-
net finns det saker man vill säga öga 
mot öga, förklarar han, som ett ”jag 
älskar dig”.

– Jag kan stå här och vänta i solen, 
de timmar eller minuter som krävs 
för att få se mina döttrar, även om 
det bara är för fem minuter. Det har 

Bakom stängslet finns    alla deras kära

Mexiko Donald Trumps löfte om en mur mellan USA och Mexiko har 
fått stor uppmärksamhet. Men för Juana López är muren redan ett 
påtagligt faktum när hon för första gången träffar sitt barnbarnsbarn.

familjemöte. Juana López känner att hon börjar bli gammal och har kommit för att se sitt barnbarn igen innan 
hon dör.  

 bakom galler. 
Det är första gången 
Juana López träffar 
sitt barnbarnsbarn. 
Hon hinner precis 
röra vid hans finger 
innan han drar bort 
det.  
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inget pris för mig, att få prata och va-
ra tillsammans en liten stund.

fredad zon
Zonen är fredad från identitets-
kontroller, men många papperslö-
sa är ändå rädda för att komma hit.  
Andra är tillfälligt skyddade från att 

bli deporterade och får arbeta un-
der tiden, men kan inte åka in och 
ut ur landet.

Så är det för Ramón Burboas dött-
rar, som bor och arbetar i San Diego. 
De letar sig fram längs stängslet tills 
de hör hans röst och får snart syn på 
resten av familjen.

– Det känns fint, särskilt som mor-
mor och morfar har kommit hit från 
Sinaloa. Det är så många år sedan 
jag såg dem, säger Susana Burboa 
genom gallret.

– Morföräldrarna har rest i buss i 
ett dygn för att träffa sina barnbarn. 
Men det gör ont att det ska behöva 
ske så här, säger 75-åriga Ricardo 
Peraza.

– Vi har försökt få åka och hälsa 
på dem, men det har inte gått. Två 
gånger har de nekat oss visum, så vi 
har inte kunnat åka.

Han hoppas att det ska dyka upp 
en lösning, men med Donald Trump 
som president är familjen orolig att 
allt snarare ska bli svårare.

– Det vi undrar nu är vad som ska 
hända med den här nya herrn, om 
han kommer att uppfylla sina vallöf-
ten om att bygga en mur och slänga 
ut papperslösa, säger Ramón Bur-
boa.

Eftersom hans döttrar bara har 
tillfälliga arbetstillstånd skulle även 
de kunna utvisas.

– Muren har alltid funnits där på 
olika sätt, men han vill bygga en mur 
av betong, genom vilken du inte kan 
se, prata eller röra vid varandra.

Ramón Burboas 32-åriga dot-
ter Susana står bara en dryg deci-
meter ifrån oss, men det är svårt att 
riktigt se hennes ansikte. Det har 
gått tolv år sedan hon senast kun-
de krama om sina föräldrar. Det var 
då hon korsade gränsen för att ska-
pa en bättre framtid för sig och si-
na barn. Hon jobbar på en skönhets-
salong och tycker att hoten om att 

skicka ut alla utan uppehållstillstånd 
är orättvisa.

– Vi jobbar och betalar skatt. 
Vi gör rätt för oss, det borde de ta 
hänsyn till. Om de måste skicka ut 
människor så kan de väl åtminsto-
ne skicka ut de dåliga.

Betongmur nästa?
I dag finns stängsel av olika slag 
längs en tredjedel av gränsen. Res-
ten övervakas med gränsvakter, vi-
deo- och värmekameror, eller anses 
omöjlig att passera på grund av den 
otillgängliga terrängen.

Muren som Donald Trump vill 
bygga ska enligt honom själv bli upp 
till 17 meter hög, ”ogenomtränglig”, 
och täcka hälften av gränsen. Enligt 
en studie från ett amerikanskt ana-
lysföretag skulle kostnaden landa på 
upp till 23 miljarder euro, vilket är 
två och en halv gånger mer än vad 

Trump själv har hävdat att muren 
skulle kosta.

En forskningsstudie från augus-
ti i år visade att 63 procent av repu-
blikanska väljare ger det planerade 
murbygget sitt stöd. Med republi-
kansk majoritet i kongressens bå-
da kammare är ett bygge också fullt 
möjligt, trots att många har pekat på 
praktiska svårigheter.

Amy Rentería, som pluggar sam-
tidigt som hon jobbar på ett snabb-
låneföretag, vill inte prata politik, 
men för Juana López är snacket om 
en mur absurt. Hon tittar mot pålar-
na och konstaterar det uppenbara.

– Den har redan splittrat oss.

pussar genom staketet
Mitt i sorgen försöker hon outtrött-
ligt få kontakt med sitt barnbarns-
barn på andra sidan och skick-
ar ljudliga pussar genom staketet. 
Helst av allt skulle hon bara vilja kra-
ma om honom.

– Hallå! Älskling! Gubben! Här är 
jag! Hur mår du? Hej! Vad fin du är!

Amy Rentería hoppas att de snart 
kan kramas på riktigt. Hennes kil-
le är amerikansk medborgare och 
om de gifter sig kan hon ansöka om 
uppehållstillstånd och komma och 
hälsa på.

– Gör det, så att du kan komma hit 
när Gud säger till mig att det är dags, 
säger Juana López med gråt i rösten.

– Jag hoppas jag kan komma inn-
an dess mormor, svarar Amy Ren-
tería.

TexT OcH fOTO ÅSa Welander

❞ Jag kan stå 
här och vänta i 

solen, de timmar eller 
minuter som krävs för 
att få se mina döttrar, 
även om det bara är för 
fem minuter. Det har 
inget pris för mig, att få 
prata och vara tillsam-
mans en liten stund.
ramón Burboa

metallmur. Ramón Burboa spanar efter sina döttrar genom metallmuren. Här är det enda stället han kan träffa dem sedan de flyttade till USA för tolv respektive         sex år sedan.


