Redegørelse for mexicaneres integration i USA
Mexico er både set på den kulturelle og etniske aspekt et meget blandet samfund. Siden 1982
er ca. 70 % af befolkningens indkomst blevet halveret og fattigdommen ser man er stigende.
Fattigdommen er generelt mest set i den sydlige del af Mexico. I 1990 blev landets økonomi
undersøgt, hvor man fandt ud af, at 20 % af de fattigste i befolkningen råder over 4 % af landets
indkomst, og 20 % af de rigeste råder over 55 % af landets indkomst. Dette er kun blevet
forværret siden, og et brugt udtryk for dette, ser vi ved at hele Latinamerikas rigeste mand
kommer fra Mexico. Derudover er boligforholdene ekstrem ringe. Over halvdelen af Mexicos
befolkning lever i alt for fyldte boliger og ca. 20 % af husstandene har ikke adgang til rent vand.
Den manglende balance i økonomien og levestandarden bliver forøget med korruption. Både
ledere i hæren og politiske ledere, har man set flere gange forhandle med narkoledere. Efter
2006 har regeringen fuldstændig mistet kontrollen over byer og områder besat af
narkokartellerne. Det har betydet en stigning i narkokriminaliteten og det har gjort den
generelle kriminalitet værre, både med hensyn til stigning i kriminaliteten men har også gjort
den mere voldelig. Alt dette har medvirket til, at der hvert år emigrerer flere tusinder af
mexicanere til USA. Både fattige bønder, men også veluddannede akademikerere. 1
I tabel 1 i bilag 3, kan vi se i 2011 har der været 51,927 ”hispanics” og ud af dem er 33,539
mexicanere.2 Det vil sige at næsten 2/3 er mexicanere. 3 Årsagen til at mexicanere vælger at
emigrere, bliver generelt begrundet af to forskellige årsager. Disse to årsager bliver kaldt
”push” og ”pull” faktorerne. Den første faktor, ”push” faktoren, er en faktorer som er med til at
skubbe folk fra deres hjemland.

Årsagerne kan være voldsomme ting som krig,

naturkatastrofer eller politisk korruption, men det kan også være dagligdagsfaktorer som
fattigdom, arbejdsløshed, et dårligt sundhedssystem eller ringe frihed - i form af religiøs frihed
eller ytringsfrihed. For Mexico gælder det, at særligt kriminalitet, arbejdsløshed og
naturkatastrofer er med til at skubbe indvandrere til USA.4 Den anden faktor, ”pull” faktoren,
er en faktor som er med til at trække folk til et andet land. Med det menes, at de mexicanere der
trækkes til USA har forventninger om bedre vilkår i det andet land.
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