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Útdráttur 

 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er landamæri Mexíkó og Bandaríkjanna séð frá 

mannfræðilegu sjónarhorni. Kynntar verða helstu kenningar mannfræðinga sem eiga 

við landamæri. Einnig verður rætt um þær huglægu afmarkanir sem landamæri setja 

fólki og hvernig landamæri þjóna þeim tilgangi að hjálpa manninum að halda uppi röð 

og reglu. Skoðaðar verða kenningar á því af hverju fólk flyst á milli landa og hvað 

það er sem hvetur fólk til að flytja. Fjallað verður um landamæri sem áþreifanlega 

stað og hvernig þau verða að svæði þar sem ólíkir menningarheimar sameinast. Rætt 

verður hvernig landamæri snerta líf fólks. Þá helst þeirra innflytjenda sem fara í 

gegnum þau ólöglega. Snert verður á punktum eins og lagasetningum 

Bandaríkjamanna sem stuðla flestar að því að takmarka fjölda innflytjenda inn í 

landið. Fjallað verður landamæraverðina sem sjá um að framfylgja þessum lögum og 

hvernig þeir upplifa starf sitt. Einnig verður skoðað hvað veldur dauðsföllum 

ólöglegra innflytjenda við landamærin. Niðurstöður ritgerðinnar eru að í dag gegna 

landamæri Mexíkó og Bandaríkjanna því hlutverki að halda óvelkomnu fólki frá 

Bandaríkjunum og búið er að hernaðarvæða svæðið. Landamærin snúast að ákveðnu 

leiti um að halda uppi röð og reglu í Bandarísku samfélagi og eru tákn um hættulegan 

stað. 
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Inngangur 

Þegar ég dvaldist í Bandaríkjunum upplifði ég ógleymanlegt atvik. Ég er menntaður 

flugmaður og var að safna flugtímum í Arizona. Eitt skiptið var ég að fljúga frá 

Kaliforníu austur til Phoenix í Arizona, þegar ég heyri skyndilega kallmerkið mitt 

kallað mjög ákveðið í talstöðina og sagt að ég eigi að beygja strax til vinstri þar sem 

ég sé að fara inn í mexíkanska lofthelgi. Ég varð mjög skelkuð yfir þessu, vegna þess 

að ég vissi að ef ég hefði flogið inn í þessa lofthelgi hefði ég ekki komist aftur yfir til 

Bandaríkjanna því ef ég hefði gert tilraun til þess hefði vélin mín verið skotin niður af 

Bandaríkjaher. Þá var aðeins tvennt í stöðunni. Annað hvort varð ég að sveigja strax 

til vinstri eða þá að finna einhvern flugvöll í Mexíkó til að lenda á og þá algjörlega 

alls laus, án allra pappíra og vegabréfs. Ég tók auðvitað fyrri valkostinn og fannst mér 

það taka heila eilífið að komast í hæfilega fjarlægð frá landamærunum. Þetta er staður 

sem var ekki þægilegt að vera nálægt í loftinu. Þetta atvik hefur setið í mér alla tíð 

síðan og gert mér grein fyrir því að í heiminum eru landamæri sem geta hamlað því 

hvort hægt sé að komast til ákveðin lands. Sem Íslendingur hafði ég ekki komist í 

námunda við nein slík mörk sem hamla ferðum mínum. Á meðan er fólk í heiminum 

sem lifir við það að landamæri móta líf þeirra og það þarf ef til vill að takast á við þær 

afleiðingar sem landamærin hafa skapað þeim.     

 Flest lönd í heiminum liggja við önnur lönd og það sem skilja löndin að eru 

landamæri. Þar sem Ísland er eyja liggja engin landamæri að landinu okkar og því 

upplifa Íslendingar ekki áhrif þeirra og hvernig þau geta mótað samfélagið. Helsta 

áhersla ritgerðinnar verður á landamæri Mexíkó og Bandaríkjanna. Í þessari ritgerð 

verður fjallað um landamæri og hvaða hlutverk þau þjóna í samfélögum. Markmið 

ritgerðarinnar er að gefa lesendum innsýn í heim innflytjenda þar sem landmæri eru 

bæði huglægt fyrirbæri og einnig staður sem getur stjórnað lífi þeirra. Með þessari 

ritgerð langar mig einnig til þess að kynna almenning fyrir verkum mannfræðinga og 

hvernig rannsóknir mannfræðinga geta verið hagnýtar. Leitast verður við að svara 

spurningum á borð við „af hverju flyst fólk yfir landamæri?“ og „af hverju eru 

ólöglegir innflytjendur að týna lífinu við það að smygla sér yfir landamæri?“ Við val 

ritgerðarefnisins langaði mig að velja viðfangsefni sem við Íslendingar höfum ef til 

vill litla reynslu af, eitthvað sem er ekki hluti af samfélagi okkar.   

 Við að flytjast yfir tilbúna landamæralínu opnast ýmsir möguleikar fyrir fólk. 

Það getur fengið atvinnu, húsnæði, heilbrigðisþjónustu og félagslegt kerfi. Hér skiptir 
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þó máli hvernig innflytjendur fara yfir landamærin. Ef þeir smygla sér yfir geta þeir 

búist við því að lifa í endalausum ótta við að nást af innflytjendaeftirlitinu, en samt 

lifað mun betra lífi þar en í landinu sem þeir bjuggu í áður. Fólk er jafnvel tilbúið að 

leggja líf sitt í hættu til þess eins að eiga þennan möguleika fyrir hendi. Í þessari 

ritgerð verða kynntar nokkrar kenningar mannfræðinga og hvernig mörk og flokkanir 

myndast í samfélögum. Sérstaklega verður fjallað um kenningar Mary Douglas (1966) 

og hvernig hún telur að samfélög okkar séu byggð upp af ákveðnum athöfnum sem 

stjórna því að í samfélögum gilda reglur. Með því að setja landamæri skiptast 

landsvæði í tvennt og þar af leiðandi þarf að ákveða hvaða reglur gilda á hverjum 

stað. Maðurinn þarf að hafa röð og reglur. Því eru til ákveðnar reglur segja til um það 

að um leið og einstaklingur fer yfir ákveðna línu, eins og landamæri, þá er hann búinn 

að fá nýja stöðu í samfélaginu og nýtt heiti sem „innflytjandi“. Þessi einstaklingur 

getur því átt von á að það sé komið fram við hann öðruvísi. Á sama hátt talar um 

Douglas um óhreinindi og að það sé staðsetningin sem skiptir höfuð máli þegar hlutir 

eru kallaðir óhreinir.        

 Þessi umfjöllun verður byggð upp á þann hátt að fyrst verður fjallað um 

hvernig landamæri séu ekki aðeins ákveðin, áþreifanlegur staður, heldur geti líka 

verið huglægt fyrirbæri. Landamæri sem huglægt fyrirbæri hjálpa manninum að halda 

reglu á hlutunum og að flokka mannfólkið niður eftir þjóðernishópum. Fjallað verður 

um kenningar mannfræðinnar sem viðkoma þessu efni og tillögur þeirra að því 

hvernig röð og reglur verða til í heiminum. Í framhaldi af því verður fjallað um 

landamæri þjóðríkja og hvernig landamæri myndast sem ákveðinn staður. Því næst 

verður litið til þess hvað það er sem knýr fólk áfram að flytja langar vegalengdir þrátt 

fyrir mikið erfiði til að komast á áfangastað. Búferlaflutningar snúast að miklu leiti 

um þjóðerni einstaklinga og hvar þeir munu koma til með að eiga sess í nýja 

samfélaginu. Litið verður svo sérstaklega til landamæra Bandaríkjanna og Mexíkó. 

Þar verður reynt að gefa innsýn inn í fjölbreyttar rannsóknir mannfræðinga á þessum 

landamærum og hvernig þær rannsóknir geta komið til gagns. Fjallað verður um þær 

lagasetningar sem hafa haft hvað mest áhrif á komu innflytjenda inn í landið. 

Ólöglegir innflytjendur er fólkið sem brýtur í bága við innflytjendalög og verður því 

skoðað hvað þetta fólk leggur á sig til að komast til fyrirheitna landsins. 

Landamæraverðir sjá til þess að innflytjendalögum sé framfylgt og verða störf þeirra 

skoðuð. Í lokin verður svo samantekt á umfjöllunarefninu.    

 Eitt af markmiðum þessarar umfjöllunar er að fá lesandann bæði til að setja sig 
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í spor annarra og til að hugsa um sitt eigið samfélag frá öðru sjónarhorni. Mannfræði 

er ævintýri og gefur fólki tækifæri til að rannsaka heiminn og upplifa hann frá öðru 

sjónarhorni, ólíkt því sem það hefur áður kynnst. Fræðigreinin gefur manni 

möguleikann á að kynnast hlutum, sem maður hefur ef til vill tekið sem sjálfsögðum, 

upp á nýtt og fara í framhaldi að rýna ósjálfrátt í sitt eigið samfélag. Maður fer að 

velta vöngum yfir því af hverju samfélagið sem maður býr í sé eins og það er 

(Metcalf, 2005: 1). Ritgerðin er skrifuð með það í huga að kynna fyrir lesandanum 

hvernig líf fólks getur stjórnast af landamærum og hvað ólöglegir innflytjendur leggja 

á sig til að komast yfir landamærin. Námið í mannfræðinni hefur svo sannarlega 

opnað augu mín fyrir þeim óendanlega fjölbreytileika sem býr úti í þessum stóra 

heimi og haldið viðvarandi áhuga mínum á að sjá og upplifa sem flesta 

menningarheima. 

 

1. Landamæri 

1.1 Kenningar mannfræðinnar og huglægar afmarkanir  

Þó oftast sé talað um landamæri sem ákveðinn stað hafa þau einnig táknræna 

merkingu. Mörk er hluti af heiminum og við fæðumst því inn í heim sem er fullur af 

þeim. Þessi mörk eru tákn þess hvort einstaklingar séu meðtalnir eða útilokaðir frá 

hópum. Þau geta verið pólitísks, félagslegs, menningarlegs og efnahagslegs eðlis. 

Engin mörk, alveg sama hversu sjálfsögð þau eru í daglegu lífi, eru varanleg en þó er 

ómögulegt fyrir alla að tilheyra sömu stöðu þjóðfélagsstöðu. Þrátt fyrir 

alþjóðavæðingu og alþjóðlega þjóðernishópa þá er það hugmyndafræðin sem er við 

líði sem hamlar því að ríki fari út fyrir hernaðarlegt eða stjórnmálalegt yfirráðasvæði 

sitt (Nyamnjoh, 2004: 39-40). Í lífi hvers einstaklings er ákveðið ferli sem skapar 

huglæg mörk eins og landamæri. Þessi mörk verða til í samskiptum á milli fólks, bæði 

sín á milli og á milli ólíkra þjóðernishópa. Samfélagið verður meðvitað um afmörkun 

sín sem ákveðinn þjóðernishópur í gegnum þessi samskipti. Samfélagsleg mörk koma 

í ljós við félagslegar athafnir og í þessum athöfnum er vel hægt að sjá skilgreiningu 

fólks á „við“ og „þeir“ (Hagberg og Tengan, 2000: 15).    

 Fredrik Barth er þekktur norskur félagsmannfræðingur og er hann þekktastur 

fyrir skrif og rannsóknir sínar á þjóðernishópum. Hann fjallar meðal annars um 

hvernig landamæri og mörk myndast á milli þjóðernishópa. Samkvæmt Barth er það 

mikil einföldun að halda að einangrun og landfræðileg staðsetning fólks hafi gert það 
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að verkum að til séu ólíkir þjóðernishópar. Það er ljóst að mörk milli hópa eru til þrátt 

fyrir að fólk flytjist á milli staða og hafi samskipti við hvort annað. Sá áhugi fólks á að 

viðhalda eldri hefðum, þrátt fyrir breytingar og flutninga, er það sem Barth telur vera 

grunninn að menningarlegum mun, þar sem hópar vilja oft á tíðum greina sig frá 

öðrum hópum (Barth, 1969: 9-10). Með því að viðhalda þessum mörkum sem 

aðgreina einn þjóðernishóp frá öðrum haldast einkenni hópsins greinilega. Þessi 

menningarlegu einkenni sem tákna mörkin geta breyst og það sama á við um einkenni 

menningarinnar, en það geta verið samskipti þessa hóps við aðra hópa sem marka 

sérkenni hans (Barth, 1969: 14). Barth leit ekki á mörk vera eitthvað ákveðið rúmtak. 

Að hans mati er mikilvægt að skoða það sem gerir fólk ólíkt. Samkvæmt Barth er 

mikilvægara að skoða þá hluti sem eru ólíkir á milli menningarhópa og hvernig 

dreifing hluta sem eru hlaðnir merkingu er á milli hópa. Þetta tvennt þyrfti ekki 

endilega að eiga saman. Mörk á milli þjóðernishópa eru af menningarlegum toga og 

það er sama hvoru megin við þessi mörk fólk stað setur sig, það myndi ekki segja til 

um það hversu mikla menningu þessir þjóðernishópar ættu sameiginlega. Í seinni tíð 

lét Barth hafa eftir sér að á síðari áratugum sé fólki eðlislægara að líta á mismunandi 

menningu sem samfellda og að það sé ekki auðvelt, jafnvel ómögulegt, fyrir okkur að 

skipta henni upp í ólíka hópa. Menning er eitthvað sem er stöðugt að breytast. Hún er 

mótsagnakennd, samhengislaus og misjafnlega dreifð yfir fólk á mismunandi stöðum 

(Hannerz, 1997: 539).          

 Að halda uppi röð og reglu í samfélagi er mjög hagkvæmt bæði fyrir 

stjórnvöld og einstaklinga. Hvernig eru röð og regla skilgreind og hver er það sem 

ákveður mörkin? Flokkun er mikilvægur þáttur í að halda uppi röð og reglu. Með því 

að flokka fólk niður, gefur það fólki bæði betri mynd af því hvar það stendur í 

samfélaginu og hvernig það eigi að haga sér. Ef til vill má segja að fólk sem flytur frá 

einum stað til annars og er ekki með fast heimilisfang, eigi hvergi heima í reglunni, en 

þeirri flokkun er stjórnað af skriffinnskuveldi sem flestir Vesturlandabúar lifa við. 

Þegar fólk er ekki innan þessa ramma er hægt að rökstyðja pólitíska útilokun þess, 

jafnvel þó þetta séu innflytjendur sem eru búnir að búa sér til heimili á nýjum stað. 

Breski mannfræðingurinn Mary Douglas telur að stærð samfélagsins skipti ekki máli 

heldur er það flokkunarkerfið sem er mikilvægt. Það eru ákveðnir ómissandi 

eiginleikar sem gefa til kynna hvaða stöðu fólk gegnir í sínum menningarhópi 

(Herzfeld, 2001: 135). Flokkunarkerfi skilgreinir stöðu fólks í menningarhópnum sem 

það tilheyrir. Í dag leggja Evrópumenn einkum áherslu á það að þú verðir að eiga þér 
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menningu alveg eins og að þú verðir að eiga þér fast heimilisfang. Oft á tíðum líta 

stjórnvöld á fólk sem á hvergi heima og tilheyra engu ríki sem vandamál, því það er 

ekki hægt að skilgreina það í flokkunarkerfinu. Stærstu vandamálin sem koma upp 

með flokkunarkerfið er oft á borgarmörkum eða á landamærum, því þar er yfirleitt að 

finna fólk sem á uppruna sinn einhvers staðar annars staðar frá eða jafnvel þekkir ekki 

uppruna sinn (Herzfeld, 2001: 137).       

 Samkvæmt mannfræðingnum Josiah Heyman (sem hefur unnið fjöldann allan 

af rannsóknum við landamæri) er það verðugt verkefni fyrir mannfræðinga að skoða 

þessi vandamál sem skriffinnska skapar, það er að telja að það sé nauðsynlegt að 

skrásetja búsetu fólks. Hann telur mikilvægt að rannsaka þau samskipti sem fram fara 

á milli innflytjenda og yfirvalda. Líklega myndi það varpa ljósi á að landamærin tákni 

hugmyndafræðilega uppbyggingu sem þjóni margvísilegum hagnýtum tilgangi, en 

það er í verkahring mannfræðinga að finna út þennan tilgang, í stað þess að taka það 

sem þau tákna sem tilgangi þeirra (Herzfeld, 2001: 137). Stór partur þess sem mótar 

landamæri og gerir það að verkum að þau virka eins og þau eru í dag, eru stofnanir 

eins og landamæraeftirlit og innflytjendaeftirlit. Mannfræðin beinir oft athygli sinni 

að skriffinnskuræði sem mótar flest samfélög í heiminum. Umræðan innan 

mannfræðinnar snýst oft um sjálfsskoðun þessara stofnanna og rannsóknir á 

félagslegum reglum sem binda þessa heild saman (Heyman, 1995: 262).   

 Max Weber var þýskur félagsfræðingur sem mótaði að miklu leyti rannsóknir 

á skrifræði. Hann hélt því fram að einkennum hins fullkomna skrifræðis væri stjórnað 

af mismunandi stofnunum sem saman mynduðu valdakerfi. Þessar stofnanir hefðu 

hvert sitt afmarkaða svæði eftir því hvert væri verkefni þeirra. Formgerðarflokkun 

Weber snýst um það hvernig öllu er stjórnað á rökréttan hátt og er það hluti af tilgátu 

hans um hvernig nútímavæðing á samfélagsvaldi hafi átt sér stað. Þessar kenningar 

hans mörkuðu upphaf rannsókna mannfræðinga á valdastofnunum. Mannfræðin 

byrjað nefninlega mjög seint að rannsaka skrifræðuveldið (Heyman, 1995: 262). 

Franski heimspekingurinn Michel Foucault hefur einnig sett fram kenningar um 

yfirráðasvæði og öryggi. Hann telur innflytjendaeftirlit vera stofnun sem hefur öll 

völd yfir ákveðnum landsvæðum. Með þessum völdum ákveður stofnunin hvar hún 

skiptir og lokar félagslegu rými með landamærum. Innflytjendaeftirlitið sér til þess að 

alltaf sé einhver hreyfing innan þessa marka, en þó innan ákveðinna marka, til að 

tryggja að engin hætta eigi sér stað (Coleman og Kocher, 2011: 229). Helsta 

hvatningin fyrir mannfræðinga til að rannsaka mörk, er að þau geta oft verið hluti af 
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etnógrafískum verkefnum sem þeir eru að vinna að. Einnig er mikil hefð í 

mannfræðinni að horfa til sögu mannkyns og hvernig félagsleg stjórnun hefur mótast 

af skriffinnskuveldum.        

  Douglas (1966) hefur sett fram kenningar sem tengjast því hvernig samfélög 

okkar eru uppbyggð en notar aðeins öðruvísi nálganir en Weber og Foucault. Douglas 

horfir meira til þess hvernig reglur verða til, í daglegu lífi, og er hún einna þekktust 

fyrir að hafa þróað kenningar um daglegt líf fólks. Verk hennar sem tengjast mest efni 

þessarar umfjöllunar eru skilgreiningar hennar á menningu og hvernig hún telur að 

menning sé uppbyggð. Douglas telur að í henni sé hægt að finna mynstur. Hennar 

áhugi felst í því að komast að því hvað það er sem við gerum sem heldur siðferðislegri 

röð og reglu í samfélögum okkar. Landamæri eru hluti af því að byggja upp reglu í 

samfélaginu og kenningar Douglas eiga við að því leyti að landamæri hjálpa okkur 

við að flokka niður fólk. Douglas fjallar mikið um óhreinindi og hvernig þau stuðla að 

því á óbeinan hátt að halda uppi reglu í samfélagi. Þessi punktur er grunnurinn að 

kenningu hennar um hvernig staðsetning ákveðinna hluta stjórnar því hvaða hlutverki 

þeir gegna. Í kenningu sinni sýnir hún fram á hvernig það sem við teljum óhreint eða 

hreint sé táknrænt kerfi. Samkvæmt kenningu hennar er eini munurinn á því hvað 

flokkast sem óhreint á mismunandi stöðum í heiminum aðeins spurning um smáatriði. 

Munurinn á hugmyndum Vesturlandabúa og svo frumbyggja um óhreinindi er að í 

huga íbúa Vesturlanda er þetta spurning um hreinlæti og að hafa fallegt í kringum sig. 

Í huga frumbyggja er hreinlæti yfirleitt tengt trú þeirra. Mikil vitundarvakning átti sér 

stað á nítjándu öld þegar komist var að því að orsakirnar á bak við marga 

sjúkdómsfaraldra voru bakteríur og sýkingarhætta á milli manna. Ef við getum skilið 

hreinlæti og sýkingarhættu frá skilningi okkar á því hvað við teljum vera óhreint, þá 

er það sem eftir er að óhreinindi eru spurning um staðsetningu á hlutum (Douglas, 

1966: 34-35). Með því að skoða kenningu Douglas er hægt að yfirfæra hana á staði 

eins og landamæri. Fólk er ekki kallað innflytjendur fyrr en það færist frá einum stað 

til annars og fer yfir einhverja landamæralínu sem gerir það að verkum að fólk er ekki 

hluti af hinu hefðbundna kerfi á nýjum stað og fær því nafnbótina „innflytjandi“. 

  Hvað það er sem gerir eitthvað skítugt eða hreint er grunnurinn að því að 

skilja hvernig siðferðislegar reglur virka og staðfestir það grunntengslin í 

samfélaginu. En hvað er það sem gerir hluti skítuga? Við vitum hvernig skítugir skór 

líta út þegar við sjáum þá og þegar við þurfum að þvo hendur okkar. Af hverju eru 

matarleifar sem lenda á gólfinu skítugar en um leið og það er búið að færa þær í 
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ruslafötuna þá er gólfið orðið hreint? Ruslafatan stendur á gólfinu, af hverju verður þá 

sami hluturinn allt í einu hreinn þegar það er búið að færa hann úr stað? Annað dæmi 

er af hverju litið er á það að þegar skór eru uppi á borði þá eru þeir skítugir, en þegar 

búið er að færa þá á sinn „rétta stað“ á gólfið er litið á þá sem hreina. Douglas vill 

meina að það væri í raun ekki matarleifarnar eða skórnir sem væru skítugir heldur 

staðurinn sem þeir eru á (Wuthnow, Hunter, Bergesen og Kurzweil,1984: 77-85). Hún 

skilgreinir skítugt þannig að það velti á staðsetningu hluts hvort hægt sé að kalla hann 

skítugan eða ekki. Douglas telur að óhreinindi séu aldrei einn einangraður atburður og 

að þar sem eru óhreinindi, þar er kerfi. Þessi atburður gefur tvennt til kynna. Í fyrsta 

lagi að í þessu samfélagi eru ákveðnar reglur og í öðru lagi að óhreinindi brjóti gegn 

þeim. Það sem er hreint eða óhreint veltur á kerfi af flokkunum og stað þess innan 

þessara flokka (Wuthnow o.fl., 1984: 84-86). Veraldleg staða fólks skiptir máli 

varðandi í hvaða flokk það fellur og hvaða félagslegu stöðu það mun gegna. 

Landamæri eru hluti af kerfi sem flokkar fólk niður og er sá staður sem þú ert á sem 

stjórnar því hvar í flokkunarkerfinu þú lendir. Það er athyglisvert að það skiptir líka 

máli hvernig fólk kemur sér yfir á staðinn en það gerir það að verkum að það sé annað 

hvort flokkað sem ólöglegt eða löglegt. Með því að færa sig yfir landamæri veldur 

fólkið ákveðinni röskun á kerfinu og brjóta ólöglegir innflytjendur gegn hefðbundnum 

reglum. 

   

1.2 Landamæri þjóðríkja 

Hugtakið landamæri er yfirleitt skilgreint af félagsvísindunum sem alþjóðleg mörk á 

landsvæði á milli þjóðríkja. Landamærasvæði vísa bæði til landfræðilegra marka og 

þeirra marka sem pólitískar ákvarðanir þjóðríkja verða að beygja sig undir (Alvarez, 

1995: 449). Í heiminum eru landamæri mörg hundruð talsins og marka þau bæði 

byrjunar og endapunkt. Það er mismunandi hversu mörg landamæri eitt ríki getur átt. 

Portúgal er dæmi um land sem á aðeins landamæri að einu landi, sem er Spánn. Svo 

aftur á móti eiga lönd eins Kína og Rússland landamæri að fjórtán öðrum löndum. Það 

sem einkennir sögu flestra landamæra eru átök og andstæður. Landamæri geta því 

verið tákn fyrir þau átök og andstæður í heiminum sem eru byggð upp á stighækkandi 

valdakerfi. Það má segja að á landamærum mætast ólík menning, hugmyndafræði og 

einstaklingar og ögra hugmyndum félagsvísindanna um félagslegt samlyndi og 

stöðugleika (Alvarez, 1995: 449). Þetta eru þeir áþreifanlegu staðir sem geta haft hvað 
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mest áhrif á líf fólks. Landamæri halda fólki innan ákveðins ramma og um leið og 

fólk færir sig yfir landamæralínu er það búið að skipta um þjóðernisstöðu og líf þess 

getur gjörbreyst við þennan flutning.       

 Orð eins og mörk og landamæri eru mjög víðtæk og hafa mismunandi 

merkingu eftir því í hvaða samhengi þau eru notuð sem og eftir því hvaða fræðigrein 

notar þau. Í orðabókum eru landamæri yfirleitt skilgreind sem mörk sem gefa til 

kynna skiptingu og þá sérstaklega á milli tveggja landa. Í mannfræði eru þessi hugtök 

mikið notuð, bæði í því sem viðkemur samfélögum fólks og svo umhverfi þess. 

Mannfræðingar rannsaka til dæmis birtingarmynd landamæra í umhverfi fólks og 

hvernig tilvist landamæra getur mótað samfélag þess. Þegar mannfræðingar eiga við 

hugtakið landamæri hafa þeir áhuga á hvernig það skiptir bæði fólki og löndum í 

tvennt, og hvernig það tengist stjórnmálum, hagfræði, menningu og svo huglægum 

landamærum. Einnig takast mannfræðingar á við rannsóknir á landamærum milli 

ríkja, hver geti verið táknræn merking þeirra og hvernig þessi táknræna merking gerir 

það að verkum að fólk talar um hvort annað sem „við“ og „þeir“. Þannig eru sýnileg 

landamæri í landslagi ekki aðeins rannsökuð, heldur einnig landamærin sem eru tjáð 

menningarlega (Hagberg og Tengan, 2000: 12). Það er hægt að sjá merki þess að við 

búum í heimi sem er sífellt alþjóðavæddari með hverjum deginum sem líður. Mikil 

aukning er á fólksflutningum, vörum, auði og upplýsingum á milli landa. Engin 

landamæri geta stöðva þessa þróun, því með tilkomu tækninnar virðast engin 

landamæri vera til lengur. Margir fræðimenn hafa lagt fram þá kenningu að 

landamæri séu úrelt fyrirbæri vegna þess að flæði á alþjóðlegum hlutum, fólki og 

upplýsingum er orðið þvílíkt (Linde-Laursen, 2010: 1). Þá er alþjóðavæðingin orðin 

það mikil í dag að hvert sem farið er virðist hægt að verða sér úti um Coca cola og 

MacDonalds hamborgara. Þó upplýsingar og vörur virðast vera að berast út um allan 

heim án nokkurra hafta, þá er þetta ekki heimur án landamæra fyrir mannfólkið. Því 

enn er fólk að ferðast frá Suður-Ameríku til Bandaríkjanna sem er tilbúið til að hætta 

lífi sínu. Til dæmis með því að hlaupa í gegnum átta akreinar af bílaumferð á mikilli 

ferð, sem er raunin ef fólk ætlar sér að komast frá Mexíkó yfir til San Diego. Ulf 

Hannerz (1997) mannfræðingur er með þá tilgátu að við séum mun uppteknari af 

landamærum en nokkru sinni fyrr af því við áttum okkur á að landamæri eru ekki 

eitthvað náttúrulegt né eitthvað úrelt fyrirbæri. Flest okkar skilja að landamæri eru 

uppfinning mannfólksins en yfirleitt tökum við þeim sem sjálfsögðum hlut þar sem 

þetta er almenn þekking sem lærist frá unga aldri (Hannerz, 1997: 537).  
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 Aðeins er hægt að skilja hver einstök landamæri út frá þeim ríkjum sem þau 

skilja að, því saga og menning ríkjanna móta skilning íbúa þeirra á landamærunum. 

Því er nauðsynlegt að líta á landamæri sem ákveðna túlkun eða útskýringu á sögu 

landanna. Það hefur ekki alltaf verið litið á landamæri sem ákveðnar fastar línur sem 

skilja tvö ríki að. Afmörkun landamæra virðist hafa byrjað um það leiti sem ríki fóru 

að skattleggja þá sem því tilheyrðu og hófst það fyrst í þeim ríkjum þar sem föst 

búseta og ræktun voru algeng. Áður en ákveðnar línur landamæra voru settar var 

algengt að stór svæði tilheyrðu engum valdasetrum. Það má þó ekki skilja þessi svæði 

þannig að þarna hafi enginn búið eða verið. Heldur var þetta meira landsvæði sem 

höfðu tilheyrt öllum þar sem valdaríkin viðurkenndu efnahag og hagsmunamál hvors 

annars (Linde-Laursen, 2010: 25). Að búa til ákveðin landamæri er ferli sem best er 

að skilja út frá þeirri fyrirhöfn sem fylgir bæði því að tileinka sér ákveðið landsvæði 

og svo að viðhalda landamærunum. Til að ákvarða hvar landamæri eru þá þarf stöðugt 

að vera að viðhalda landamæralínunni (Linde-Laursen, 2010: 119). Hugtakið 

„landamæri menningar“ var eitthvað sem náði miklu fylgi á nítjándu öldinni og gekk 

út á að finna út hvar landamæri menningar væri að finna. Þjóðir þurftu í auknum mæli 

að huga að því hvernig þjóðin passaði inn í umhverfi sitt, væri hluti af náttúrunni og 

hvernig hún skynjaði aðrar þjóðir í þeirra náttúrulega umhverfi. Á skömmum tíma 

þurfti þjóðin ekki aðeins að bera sig saman við sína nánustu nágranna, sem þeir höfðu 

lengi deilt pólitískri línu með, heldur þurftu þjóðir heims að afmarka menningu sína 

huglægt og skera sig menningarlega frá öllum öðrum þjóðríkjum. Danski 

mannfræðingurinn Michael Harbsmeier telur það nauðsynlegt að þjóðríki greini sig 

frá öðrum og er það gert með samþykki beggja ríkja. Harbsmeier telur að þjóðríki 

leitist eftir viðkenningu á ímynd sinni frá öðrum ríkjum, ekki til þess að verða 

eitthvað annað en sem þjóðin er nú þegar, heldur til að verða sú þjóð sem hún hefur í 

raun alltaf verið (Linde-Laursen, 2010: 125).       

 Nokkrir mannfræðingar hafa tekist á við það mikla verkefni að rannsaka 

landamæri og er einn þeirra Michael Kearney. Kearney tók þann pólinn í rannsóknum 

sínum að rannsaka pólitískt landslag sem fylgdi landamærum. Svæðið þar sem 

ákveðnar stofnanir sýna völd sín og aðrar stofnanir reyna að komast hjá því. Hann 

hefur einnig rannsakað hvernig svæði í kringum landamæri geta verið, en þar er oft á 

tímum ráðið yfir fólki og reynt að stjórna því með hræðslu. Telur hann landamæri 

vera svæði sem eru tákn þess að fólk sé að berjast fyrir því að komast af. Samkvæmt 

Kearney eru landamæri staður á milli tveggja menningarsvæða sem er samt sem áður 
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frjáls staður þar sem fólk lifir lífi sínu lifandi. Flestir mannfræðingar tala líka um 

landamæri sem stað þar sem tveir menningarheimar sameinast og samvefjast þannig 

ekki er hægt að greina neina fasta línu á hvar ein menning byrjar og önnur endar. Því 

er í raun rangt að tala um að menningarheimar mætist á landamærum heldur 

sameinast þeir (Hannerz, 1997: 541).  

 

1.3 Búferlaflutningar á milli landa 

Búferlaflutningar eru grundvallarathöfn fyrir mannkynið. Á forsögulegum tíma var 

mannkynið nánast búið að dreifa sér um allan hnöttinn með búferlaflutningum. Nú á 

dögum er gerður greinarmunur á því að flytjast búferlaflutningum innanlands og svo 

aftur á móti búferlaflutningum milli landa, sem fela þá í sér að farið er yfir landamæri 

(Daniels, 1990: 1). Áður en landbúnaðarbyltingin átti sér stað voru mennirnir safnarar 

og veiðimenn, en í því fólst fjölbreytt búseta. Maðurinn flutti ávallt úr stað til að finna 

sér fæðu og einnig til að koma sér í hagstæðari veðurskilyrði. Í dag eru 

búferlaflutningar eitthvað sem á sér stað vegna margra samverkandi ástæðna, sem 

koma til vegna félagslegra breytinga. Þetta hefur bæði áhrif á það samfélag sem 

einstaklingar flytja frá og samfélagið sem tekur við þeim. Engin ríkisstjórn hefur lagt 

út áætlun um að fá til sín fleiri þjóðernishópa með búferlaflutningum til að byggja upp 

fjölbreyttara þjóðfélag. En ríkisstjórnir hafa oft gert samninga um að taka fleira fólk 

inn í landið sem vinnuafl og það hefur leitt til fjölgunar á mismunandi 

þjóðernishópum í landinu (Castles og Miller, 2003: 21).   

 Flestar kenningar sem settar eru fram vegna búferlaflutninga tengjast efnahagi. 

Oft er talað um „ýta- toga“ kenninguna sem er nýklassísk kenning. Hún felur í sér að 

fólk flytur frá svæði þar sem það er með lága innkomu yfir á stað sem skilar því hærri 

innkomu. Þannig eru ákveðnir hlutir sem ýta á fólk til að fara eitthvað annað og svo 

hlutir á ákveðnum stöðum sem toga í fólk að flytjast þangað. Þeir þættir sem stuðla að 

því að ýta fólki af stað gætu til dæmis verið lágur lifnaðarstuðull, fá efnahagsleg 

tækifæri og pólitísk kúgun. Þær samfélagslegu ástæður sem gætu togað til sín 

innflytjendur væru til dæmis: eftirspurn eftir vinnuafli, góð efnahagsleg tækifæri og 

stjórnmálalegt frelsi. Þessi kenning einblínir á val einstaklings til að flytjast 

búferlaflutningum á milli landa. Kenningin byggir einnig á þeim rökstuðningi að bera 

saman atriði eins og hvað kostar að flytja og hvaða kosti það hefur að dvelja á 

upprunastað sínum. Meginhugtakið hér er human capital eða að fjárfesta í sjálfum sér. 
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Fólk fjárfestir í búferlaflutningum eins og það fjárfestir í menntun eða atvinnuþjálfun 

af því það hækkar virði þess í human capital og gefur hærri möguleika á meiri tekjum 

í framtíðinni (Castles og Miller, 2003: 21-22). Þannig að land með mikið magn af 

verkafólki miða við auðlindir eru því með lágt jafnvægi á launum, á meðan land með 

mikið af auðlindum en takmörkuðu vinnuafli er flokkað sem land með há 

markaðslaun. Þessi munur á löndunum gerir það að verkum að verkafólkið leitar til 

þess lands þar sem er eftirspurn eftir vinnuafli. Afleiðingar af þessari þróun eru þær 

að vinnuafl minnkar í löndunum sem hafa lítið af auðlindum og þar af leiðandi hækka 

launin hjá þeim sem eftir sitja. Laun lækka því í landinu þar sem er mikið af 

auðlindum og nóg er orðið af vinnuafli. Þetta leiðir til ákveðins alþjóðlegs stöðugleika 

sem endurspeglar kostnað við alþjóðlega flutninga (Massey, 1999: 35).  

  Raunvísindalegar rannsóknir hafa leitt það í ljós að það er ekki fátækasta 

fólkið í minnst þróuðustu löndunum sem flytur til ríkustu landanna. Oftast eru 

innflytjendur fólk af millistétt sem er að ganga í gegnum efnahagslegar og félagslegar 

breytingar í upprunasamfélagi sínu (Castles og Miller, 2003: 22). Það sem 

nýklassískar kenningar hafa verið gagnrýndar fyrir er að þær geta ekki útskýrt af 

hverju einn þjóðernishópur leitar frekar til eins lands en annars. Sem dæmi má nefna 

að flestir Alsírbúar flytja til Frakklands á meðan flestir Tyrkir flytja til Þýskalands. 

Hvað er það sem gerir það að verkum að einn þjóðernishópur sækist frekar eftir því að 

flytja til eins lands en annars? Mannfræðingar, ásamt öðrum fræðimönnum, hafa sýnt 

fram á það að hegðun innflytjenda stjórnast að miklu leiti af sögulegri reynslu fólks af 

sama uppruna og einnig af fjölskyldu. Til að útskýra búferlaflutninga má ekki aðeins 

horfa á mismunandi tekjumöguleika í hvoru landi fyrir sig, heldur eru fleiri 

mikilvægir áhrifavaldar eins og möguleiki á öruggri atvinnu, möguleiki á 

fjárfestingum og hvort fólk þarf að takast á við áhættur til lengri tíma. Mexíkanskir 

bændur gætu þurft að flytja til Bandaríkjanna þrátt fyrir að eiga nóg af landi, því það 

sem þá skortir er fjármagn til þess að geta gert landið sitt arðvænlegt (Castles og 

Miller, 2003: 24).         

 Kenningin new economics of labor migration setur spurninga við margt af því 

sem „ýta-toga“ kenningin setur fram. Lykilhugtak þessarar kenningar er að 

búferlaflutningar á milli landa séu ekki einstaklings ákvörðun, heldur tekin í 

sameiningu af hópi fólks sem tengist. Oftast eru þetta fjölskyldur en einnig geta þetta 

verið heilu samfélögin. Þetta er gert á þann veg að reynt er að hámarka innkomu 

hópsins með því að hafa áhættuna í algjöru lágmarki, til dæmis með því að setja ekki 
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öll eggin í sömu körfuna (Castles og Miller, 2003: 24). Í flestum vestrænum ríkjum 

nær fólk að takmarka áhættu sína með því til dæmis að kaupa tryggingu fyrir 

uppskeru sinni ef hún skyldi bregðast. Þannig getur það varið sig frá náttúruhamförum 

og óstöðugu verði á mörkuðum fyrir uppskeru sína. Þannig geta heimili verið betri á 

sig komin til að taka á sig áhættu en einstaklingar af því þau geta dreift áhættunni á 

mismunandi efnahagi og það er því oft talinn góður kostur að fá einhvern einstakling 

úr fjölskyldunni til að vinna í öðru landi. Kostnaður við að flytja einstakling í annað 

land er mögulega eitthvað sem fjölskyldan getur tekið á sig en það væri ef til vill 

annað uppi á teningnum ef það væri bara einstæðingar sem tæki á sig allan 

flutningskostnað. Ef efnahagsástandið á þeim stað sem flestir í húshaldinu búa á er 

slæmt og skaffar ekki nógu mikla innkomu geta þeir treyst á innkomu frá þeim 

innflytjendum í heimilishaldinu sem búa í öðru landi (Massey, 1999: 36).  

 Ein af nýjustu kenningum um búferlaflutninga er „kerfiskenningin um 

búferlaflutninga“ (migration systems theory), en hún styðst við kenningar úr mörgum 

fræðigreinum. Búferlaflutningar eru ákveðið kerfi þar sem að minnsta kosti tvö lönd 

tengjast og skiptast á innflytjendum. Þessi kenning gengur út á að rannsaka flæði 

innflytjenda frá báðum löndunum sem um ræðir og rannsaka öll tengsl á milli þessara 

landa. Hún gefur sér að það séu nú þegar tengsl á milli landanna tveggja og að þau séu 

til komin vegna pólitískra áhrifa, viðskipta og að löndin bindist einhverjum 

menningarlegum böndum. Sem dæmi má nefna að mikill fjöldi innflytjenda í 

Bandaríkjunum kemur frá Kóreu og Víetnam og er það afleiðing þess að 

Bandaríkjaher hafði aðsetur í þessum löndum um mjög langt skeið. Talið er að ástæða 

þess að margir innflytjendur í Bretlandi komi frá Indlandi, Pakistan og Bangladesh sé 

vegna þess að þetta eru gömul nýlenduríki Bretlands. Gríðarlegir fólksflutningar frá 

Alsír til Frakklands má þá rekja til þess að Alsír er gamalt nýlenduríki Frakka og 

ástæða fyrir miklum fjölda Tyrkja í Þýskalandi má rekja til þess að á árunum 1960 til 

1970 unnu þýsk stjórnvöld markvisst að því að fá vinnuafl til sín frá Tyrklandi 

(Castles og Miller, 2003: 26).        

 Þegar búferlaflutningar á milli landa eru skoðaðir er mikilvægt að skoða 

fjölskyldugerð og samfélagið sem innflytjendur koma frá, því rannsóknir hafa sýnt 

fram á að ákvörðun um að flytjast á milli landa er yfirleitt tekin í samráði við aðra 

fjölskyldumeðlimi. Ef miklar breytingar eiga sér stað í heimalandinu gæti fjölskyldan 

brugðið á það ráð að senda einn eða fleiri fjölskyldumeðlim til annars lands til að 

freista gæfunnar og reyna að hámarka innkomu heimilisins. Búferlaflutningar á milli 
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landa byggjast oft á tíðum á reynslu annarra sem eru frá sama samfélagi og 

fjölskyldumeðlimurinn. Sú reynsla er oft notuð til þess að hefja flutninga og einnig til 

að skapa tengslanet á nýja staðnum. Tengslanet eru mjög mikilvæg fyrir innflytjendur 

og nýta þeir sér þau óspart við hvað eina sem að þeir gætu þarfnast hjálpar við, eins 

og að finna atvinnu og húsnæði. Þessi tengslanet gera innflytjendum mun auðveldara 

fyrir, þar sem það er mun öruggara og auðveldara fyrir fjölskylduna. Tengslanetin eru 

líka grunnurinn fyrir því að innflytjendahópurinn finni sér fasta búsetu og að samfélag 

myndist í innflytjendahverfum. Það er mjög algengt að innflytjendur skapi sér sitt 

eigið samfélag og að það séu ákveðnir staðir sem þessi ákveðni innflytjendahópur 

sækir síðan oft. Þetta geta verið staðir eins og heilsugæsla, búðir, kaffihús, ýmsir 

sérfræðingar eins og lögfræðingar og fleiri (Castles og Miller, 2003: 27-28).  

  Það er áhugavert að skoða búferlaflutninga í sögulegu samhengi því áður en 

alþjóðavæðingin átti sér stað voru flutningar til nýs lands ákveðið stökk út í hið 

óþekkta, þar sem þekking fólks um áfangastaðinn var oft mjög takmörkuð. 

Innflytjendur voru því að taka töluverða áhættu, þar sem þeir vissu ekki nákvæmlega 

hvað biði þeirra (Kennedy, 1964: 4). Nefna má sem dæmi fyrstu innflytjendurnar sem 

fluttust frá Evrópu til Bandaríkjanna. Þeir þurftu að safna fyrir farinu yfir hafið og því 

næst að kveðja allt sem þeir þekktu, vitandi að þeir myndu líklega aldrei koma aftur til 

heimalands síns. Yfirleitt þurfti þetta fólk að labba frá heimkynnum sínum út á höfn 

þar sem skipið beið þess að flytja þau til fyrirheitna landsins. Ferðin að höfninni gat 

oft verið mjög erfið, bæði vegna veðurs og veikinda og fólk var jafnvel rænt á 

leiðinni. Þegar fólk náði til hafnar þurfti það oft að bíða vikum, jafnvel mánuðum 

saman á meðan það samdi um ákveðna upphæð fyrir fargjaldinu. Að meðaltali tók 

skipferð frá Liverpool til New York fjörutíu daga við mjög erfiðar aðstæður. Þar 

geysuðu oft ýmsir smitsjúkdómar, mjög þröngt var um fólk og oft mjög slæmt veður. 

Einn af hverjum tíu farþegum lést við þessa för (Kennedy, 1964: 5). Samkvæmt 

fyrrum Bandaríkjaforseta, John F. Kennedy (1964), voru það einstaklingsákvarðanir 

að flytjast frá Evrópu til Bandaríkjanna. Það má segja að þrír áhrifaþættir hafi verið 

helsta hvatningin þess að flytja. Þeir voru: ofsóknir vegna trúarbragða, pólitísk kúgun 

og efnahagsleg lægð. Flestir Bandaríkjamenn halda því fram að fjölbreytni á 

trúarbrögðum í Bandaríkjunum hafi gert það að verkum að samfélagið er með hátt 

umburðarlyndi gagnvart mismunandi trúarbrögðum. Innflytjendur eru ekki tilbúnir til 

að breyta trúarbrögðum sínum eða gildum þó það sé komið á nýjan stað. Samkvæmt 

Kennedy standa Bandaríkin fyrir lýðræði og þeir innflytjendur sem hafa verið að flýja 
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harðstjórn heima fyrir þótt Bandaríkin vera gott land til að setjast að. Í hvert skipti 

sem bylting hefur mistekist í Evrópu hefur fjöldi fólks flúið til Bandaríkjanna. Má 

nefna byltingar eins og rússnesku byltinguna, þegar Hitler náði völdum í Þýskalandi 

og svo Mussolini á Ítalíu. Þegar efnahagsleg lægð hefur átt sér stað hefur fólk oft 

kosið að reyna að flýja ástandið og jafnvel freista þess að verða ríkt (Kennedy, 1964: 

6-7).           

 Það er nánast ómögulegt að fjalla um búferlaflutninga án þess að minnast á 

þjóðerni einstaklinga, en innflytjendur eru yfirleitt fólk af öðrum þjóðernishópi en 

fólk sem býr í landinu fyrir. Rannsóknir mannfræðinga á búferlaflutningum snúast því 

oft um hvað gerist þegar ólíkir þjóðernishópar sameinast í sama samfélaginu. Árið 

1964 gáfu félagsfræðingarnir Durkheim (sem oft er nefndur faðir félagsfræðinnar) og 

Mauss út bókina Primitive Classification. Þar fjalla þeir um þann hátt sem maðurinn 

flokkar mannfólkið í hópa og þá oftast byggt á útlitseinkennum þeirra. Eftir útgáfu 

bókarinnar hafa margar rannsóknir mannfræðinnar beinst að þessum 

flokkunarkerfum. Margir frægir mannfræðingar eins og Claude Lévi-Strauss, Mary 

Douglas, Gregory Batson og fleiri hafa sýnt fram á að það er manninum eðlislægt að 

flokka niður. Til að maðurinn geti skapað röð og reglu verður hann að gera 

greinarmun á félagslegum og táknrænum stigum og því verður hann að flokka þau 

niður í kerfi. Alveg sama í hvaða samfélagi þetta flokkunarkerfi á sér stað, tengist það 

því hvernig samfélagið er skipulagt og hvernig lífi samfélagsbúarnir lifa. Sem dæmi 

má nefna að sumir hópar Inúíta hafa meira en 25 orð fyrir mismunandi tegundir af 

snjó (Eriksen, 2010: 72).        

 Maðurinn flokkar fólk í mismunandi þjóðernishópa til að skapa reglu í annars 

mjög flóknum félagslegum heimi. Á upphafsárum mannfræðinnar þótti eðlilegt að 

skipta mannkyninu í fjóra kynstofna. Það var heiðarleg tilraun til þess að reyna að 

flokka menn niður eftir kynþætti, þar sem það er hægt að finna mikinn fjölbreytileika 

á milli manna. Í dag er algengt í Bretlandi að tala um þjóðernishópinn West Indians og 

í þessum flokki er fólk frá mismunandi eyjum og svæðum í karabíska hafinu, eins og 

Jamaica, Barbados, Gyuana og öðrum litlum eyjum. Þetta er mögulega leið fyrir Breta 

til að finna út hvar þeir sjálfir standa í þessu flokkunarkerfi og skapar þetta sjálfsmynd 

þeirra. Með því að skapa tryggð við ákveðinn samfélagshóp er ekki aðeins verið að 

kenna fólki að það komi frá ákveðnum stað, til dæmis París, heldur er það hluti af 

stærri heild, Frakkalandi, og telst fólkið því vera Frakkar. Þessi dæmi sem hafa verið 

gefin hér á undan benda til þess að það sé náið samband á milli sjálfsmyndar fólks og 
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ytra umhverfis þess. Félagsleg sjálfsmynd er tengd mörgum mismunandi 

utanaðkomandi hlutum og einnig geta þrýstingur og völd frá valdamiklum hópum haft 

þar áhrif á. Það eru svo ákveðnar aðstæður þar sem þjóðerni einstaklinga skiptir máli 

eftir því hvar hann stendur í samfélaginu. Einnig er þjóðerni oft vísbending um 

hvernig þú eigir að haga þér en það getur verið mismunandi eftir því hvar 

einstaklingurinn er staddur í heiminum. Innflytjendur fá oft að kynnast þessum 

aðstæðum og eru yfirleitt mjög meðvitaðir um þjóðerni sitt (Eriksen, 2010: 72-74).

 Að flytja yfir landamæri fylgja oft róttækar breytingar, eins og sú að nú 

tilheyra innflytjendur ef til vill ekki lengur meirihluta fólks líkt og þeir hafa áður gert í 

upprunalandi sínu. Oft á tíðum flytur fólk vegna vinnu, og þá tímabundið, og verður 

það þá hluti af kapitalísku kerfi sem byggir á framleiðslu og neyslu. Margar 

mannfræðirannsóknir hafa fylgst með innflytjendahópum sem eru ekki frá Evrópu en 

flytjast þangað en algengt er að þessir innflytjendur munu tilheyra lægri stéttum. 

Breytingar á vinnumörkuðum í Evrópu og Bandaríkjunum hafa gert það að verkum að 

mikill fjöldi innflytjenda sækist eftir því að flytja þangað. Rannsóknir sem hafa verið 

unnar út frá kenningum Karl Marx leiða í ljós að ástæða þess að ákveðnir 

þjóðernishópar hafa það verra í samfélaginu en aðrir sé sú að iðnvædd samfélög eru 

undir stéttaskiptingu komin. Innflytjendur á Vesturlöndum eru yfirleitt í lægri stéttum 

vegna þess að þeir fá aðeins láglaunuð verkamannastörf. Oft á tíðum geta átök komið 

upp á milli innflytjenda og heimamanna, þessi átök geta lýst sér í kynþáttahatri og 

uppþotum. Stundum hefur verið talað um að þetta þjóni þeim tilgangi fyrir kerfið sem 

heild að beina athyglinni frá þeim andstæðum sem ríkja á milli verkalýðsins og efri 

stéttanna (Eriksen, 2010: 160). Mikill vilji er fyrir því að koma í veg fyrir ólöglega 

búferlaflutninga og er oft hægt að finna orsökina bæði í stjórnmálalegu og félagslegu 

fyrirkomulagi heimalands innflytjenda. Því verður að ráðast í varanlegar lausnir um 

hvernig eigi að stöðva það að mikill fjöldi fólks sjái hag sinn í því að flytja af landi 

brott. Eins og aðstæður eru í dag munu löndin sem innihalda flesta innflytjendur og 

eru enn vinsæl meðal þeirra sem yfirgefa heimaland sitt, halda áfram að setja upp lög 

og reglur til að koma í veg fyrir óvelkomna innflytjendur (Castles og Miller, 2003: 

284). 
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2. Landamæri Mexíkó og Bandaríkjanna 

2.1 Rannsóknir mannfræðinga        

Landamæri Mexíkó og Bandaríkjanna er eitt algengasta umfjöllunarefni fræðimanna í 

félagsvísindum þegar þeir takast á við málefni landamæra. Svæðið er í suður 

Bandaríkjunum og nær frá strönd Kyrrahafsins til Flórída fylkis. Þetta svæði var fyrst 

undir Spánverjum því næst Mexíkönum og svo loks Bandaríkjamönnum. Saga 

svæðisins einkennist af stríðum og landvinningum. Ein afleiðing nýlendutímabilsins 

er að í dag er þetta um það bil 2000 mílna löng landamæralína sem aðskilur 

Bandaríkin og Mexíkó (Alvarez, 1995: 448). Á nítjándu öldinni hófu Mexíkanar að 

flytjast til Texas til að starfa á bómullarekrum. Sá auður sem Bandaríkjamenn hófu að 

skapa sér í búskap, námuvinnslu og samgöngum, breytti skyndilega svæðinu í 

Norður-Mexíkó, sem eitt sinni hafði verið afskekkt, í landamærasvæði. Svæði sem 

fólk hóf skyndilega að flytjast til. Eftir 1910 hófu Mexíkanar að fara norður á bóginn 

til að flýja umrót vegna mexíkönsku byltingarinnar. Á þessum tíma voru einnig mun 

strangari reglur gegn innflytjendum sem komu hafleiðina til Bandaríkjanna en þeirra 

sem komu í gegnum landamærin (Zolberg, 1999: 76). Fjöldi Mexíkana jókst til ársins 

1924 þegar hugmyndir fóru að koma upp um að takmarka fjölda þeirra inn í 

Bandaríkin. Tekið var þannig á því að reglur voru settar um að til þess að mega koma 

til Bandaríkjanna þyrfti fólk að geta lesið og Bandaríkjamenn voru vissir um að með 

þessum skilyrðum myndu þeir hindra það að hinn almenni Mexíkani gæti komið til 

landsins. Því snarfækkaði mexíkönskum innflytjendum á árunum 1930-1940. Í kjölfar 

seinni heimsstyrjaldarinnar voru mexíkönsk yfirvöld í betri samningsstöðu við 

Bandaríkin um að hleypa fleiri innflytjendum inn, þar sem Bandaríkin sóttust eftir 

stuðningi þeirra í stríðinu. Því var komið á sérstöku verkefni til að hleypa fleiri 

Mexíkönum inn í landið, gagngert til þess að þeir myndu vinna verkamannastörf. Eftir 

stríðsárin jókst fjöldi Mexíkana jafnt og þétt. Snemma á sjöunda áratugnum voru 

Mexíkanar stærsti hópur innflytjenda í Bandaríkjunum (Zolberg, 1999: 77-78). Í 

kjölfari þess hófu Bandaríkjamenn koma á ýmsum lagasetningum til þess að takmarka 

fjölda þeirra inn í landið og verður fjallað síðar um það.     

 Á líftíma mannfræðinnar hafa rannsóknir mannfræðinga breyst gríðarlega með 

tilkomu þéttbýlisþróunarinnar, og var það sérstaklega eftir seinni heimsstyrjöldina 

sem mannfræðingar fóru að feta nýjar leiðir og meðal annars að rannsaka 

þéttibýlisstaði í mun meiri mæli en áður fyrr. Flestir mannfræðingar eru sammála um 
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það að landamæri geta mótað sjálfsmynd fólks jafnmikið og sá staður sem fólk býr á. 

Það skiptir ekki höfuðmáli hvort fólk búi nálægt landamærum, þau hafa áhrif á það 

hvernig fólk lítur á sig gagnvart öðrum þjóðernishópum (Herzfeld, 2001: 150-151). 

Hvernig geta mannfræðingar rannsakað landamæri? Mannfræðingar geta farið á 

landamærin og fylgst með því hvernig fólk tekst á við þær aðstæður sem áhrif 

stjórnmála hafa skapað. Sem dæmi mætti nefna hvaða huglægu ummerki 

Berlínarmúrinn hefur skilið eftir sig og hvort þau eru að hverfa með tímanum, 

breytinguna á fjölbreytaleika fólks við Damascus hliðið í Jerúsalem og 

landamæraeftirlitið við hraðbraut 5 í suður Kaliforníu. Þessir staðir setja niður mörkin 

um hvert áhrif ákveðna stjórnmálastefna ná, hvort sem þau er til í dag eða voru eitt 

sinn til. Það sem gerir þessa þrjá staði sérstaka er að þetta eru áþreifanlegir staðir þar 

sem ríki, trúarbrögð, alþjóðleg hugmyndafræði, þar sem fyrsti og þriðji heimurinn og 

fyrsti og annar heimurinn mætast. (Hannerz, 1997: 545-546).    

  Landamæri Bandaríkjanna og Mexíkó eru ekki aðeins tákn staðsetningar þar 

sem fólk fer á milli þessara tveggja landa, heldur er þetta líka staður breytinga og 

áhrifa. Landamærin eru ekki aðeins viðkomustaður fjölda fólks heldur er þetta líka 

staður sem er heimili milljóna manna (Téllez, 2008: 546-547). Á seinustu fjörutíu 

árum hafa landamæri Bandaríkjanna og Mexíkó orðið fyrir miklum pólitískum og 

efnahagslegum breytingum vegna útfærslu á bæði ríkis- og alþjóðlegum samningum. 

Afleiðing þessa eru auknir búferlaflutningar Mexíkana, þá ekki bara til Bandaríkjanna 

heldur einnig til norður Mexíkó. Þetta hefur kallað eftir meiri þörf fyrir húsnæði, 

heilsugæslu og menntun. Michelle Téllez sem prófessor í félagsvísindum við Arizona 

State University telur að mexíkanskar borgir sem eru við landamærin hafa algjörlega 

brugðist að uppfylla þessar þarfir vegna valdauppbyggingu á kapítalismanum. Því eru 

íbúar neyddir til þess að finna leiðir til að uppfylla þessar þarfir sjálfir og ein þeirra er 

að flytjast yfir landamærin (Téllez, 2008: 545-546).      

 Hér á eftir verður fjallað í stuttu máli um þrjár rannsóknir mannfræðinga til að 

veita innsýn í það hvað mannfræðingar geta rannsakað sem viðkemur landamærum 

Mexíkó og Bandaríkjanna. Fyrsta rannsóknin gerist Mexíkó megin við landamærin 

þar sem viðmælendur eru allt konur. Önnur rannsóknin er sjónræn rannsókn á 

umhverfi landamæranna og hvernig ímynd þeirra er sköpuð. Þriðja rannsóknin er svo 

gerð í bæjum Bandaríkja megin, sem liggja við landamærin og eru viðmælendurnir 

karlmenn. Þessi þrjú dæmi voru valin til að sýna hvað rannsóknir mannfræðinga geta 

verið af ólíkum toga þó þeir séu að fást við sama staðinn í þessu tilfelli eru landamæri. 
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Fjallað er um þessar rannsóknir til að gefa betri innsýn í hvernig aðstæður eru og í 

hvernig raunveruleika fólk lifir sem tekst á við afmarkanir landamæra. Þessi dæmi 

sýna fram á það hvað vandamálin geta verið af ólíkum toga og hvað landamæri eru 

flókið fyrirbæri, því það eru margir ólíkir þættir sem skapa landamærin eins og þau 

eru í dag. Það eru ekki bara ólíkir menningarheimar sem sameinast heldur er það 

fólkið, lögin, ímyndir og margt fleira.      

  Molly Molloy er mannfræðingur og kennir við New Mexico State University í 

Bandaríkjunum. Hún hefur gert rannsóknir á því hvað það er sem knýr fólk í Mexíkó 

til þess að flytjast að landamærunum og reyna svo mögulega að komast yfir þau 

ólöglega. Molloy (2005) telur að eitt af því sem hvetur fólk til að flytja er ekki bara sú 

staðreynd að í Bandaríkjunum gæti það mögulega eignast betra líf, heldur eru það 

stjórnarhættir í Mexíkó. Stjórnvöld þar í landi hafa stundað það að hrekja bændur á 

brott og nota svo landið til að byggja upp verksmiðjur. Margar af þessum 

verksmiðjum eru nálægt landamærum Mexíkó og Bandaríkjanna og þar býðst fólki 

vinna, fyrir afar lág laun. Rannsókn Molloy fólst í því að heimsækja fjóra staði, bæði í 

Bandaríkjunum og Mexíkó, sem eru allir nálægir landamærunum. Þar ræddi hún við 

konur sem hafa misst einhvern nákominn sem annað hvort var myrtur nálægt 

landamærunum eða látist við þá tilraun að smygla sér ólöglega yfir þau. Hún 

rannsakar meðal annars framkomu mexíkönsku lögreglunnar við ættingja innflytjenda 

en fólk hefur fengið einhverjar líkamsleifar í hendurnar sem lögreglan segir vera 

týndan ættingja þeirra en þau hafa enga leið til að sanna að þetta séu hinar réttu 

líkamsleifar. Molloy fjallar um þá spillingu sem ríkir í Mexíkó, meðal annars hjá 

lögreglunni, og tekur þar dæmi að sonur konu einnar sem Molloy tók viðtal við, hafi 

bókstaflega verið pyntaður til þess að játa á sig morð og honum sagt að ef hann myndi 

ekki játa morðið á sig myndi fjölskylda hans hljóta varanlegan skaða (Molloy, 2005: 

22-28). Helstu niðurstöður Molloy eru að þrátt fyrir að Mexíkanar beri sterkar taugar 

til heimalands síns, þá telji þeir spillingu þar í landi ólíðandi. Þeir vilja fá meira og 

finnst þeir eiga skilið að fá meira frá landinu sínu. Þegar fólk flyst frá Mexíkó og 

byrjar að vinna er eitt helsta markmið þess að senda fjölskyldu sinni heima í Mexíkó 

pening. Það sem þeim finnst verst við það er að peningurinn hjálpar ekki aðeins 

fjölskyldunni heldur líka ríkisstjórn landsins, sem hefur algjörlega brugðist þeim. 

Gríðarlegar fjárhæðir berast ár hvert til Mexíkó frá fólki sem hefur flust þaðan í þeim 

tilgangi að hjálpa fjölskyldu sinni sem er enn í Mexíkó. Þessi peningur gegnir stóru 

hlutverki í að styrkja hagkerfið þar í landi (Molloy, 2005: 31).  
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 Greinin „Beyond Surveillance and Moonscapes: An Alternative Imaginary of 

the U.S. – Mexico Border Wall“ byggist á rannsókn mannfræðinganna Margaret E. 

Dorsey og Miguel Diaz-Barriga. Þessi grein endurspeglar þann fjölbreytileika sem 

mannfræðin býður upp á. Greinin snýr að því hvernig ímyndir og mismunandi hlutir 

geta verið táknaðir á mismunandi hátt. Þetta á sérstaklega við í vestrænum 

samfélögum þar sem fjölmiðlar ná mjög auðveldlega til fólks. Þá stýra fjölmiðlar oft 

hvaða ímynd fólk hefur af öðrum samfélögum og hvaða orðræða er í gangi um þau 

samfélög. Nú á seinustu árum hefur færst í aukana að mannfræðingar kanni hvernig 

ljósmyndir og myndbandsupptökur gefa fólki innsýn í aðra heima og mótar um leið 

ímynd þeirra af staðnum. Fjölmargar bíómyndir hafa gerst á landamærum Mexíkó og 

Bandaríkjanna og sýna í flestum tilvikum mjög óaðlaðandi umhverfi, eins og þetta 

væri staður sem enginn ætti nokkurn tímann að vilja að heimsækja. Dorsey og Diaz-

Barriga (2008) unnu að etnógrafíu á landamærunum í Texas fylki. Þau sýndu fram á 

það hvernig myndir í fjölmiðlum gæfu ranga mynd af svæðinu. Þau færa rök fyrir því 

hvernig vinsælir fjölmiðlar á borð við Time Magazine og National Geographic sýni 

landamærin sem líflausan og yfirgefinn stað. Þau telja að sú ímynd landamæranna 

sem er sýnd í fjölmiðlum styrki þá trú fólks að það þurfi að hernaðarvæða þennan 

stað. Þau bjóða upp á annan kost með því að sýna ljósmyndir sem þau tóku af 

svæðunum í kringum landamærin. Ástæðan fyrir því að þau hófu þessa rannsókn var 

vegna þess að hafist var handa við að koma upp girðingu við landamærin í Texas. 

Könnun sem var gerð á meðal almennings í Bandaríkjunum sýndi fram á það að 

langflestir Bandaríkjamenn voru fylgjandi því að reisa girðingu á landamærunum. Það 

sem vakti athygli þeirra var að mikil andstaða var fyrir því í suður Texas eða á sjálfu 

svæðinu sem girðingin átti að rísa. Dorsey og Diaz-Barriga bjuggust við því að 

auðveldi parturinn í rannsókninni yrði að ljósmynda svæðið en annað kom á daginn, 

þar sem bæði landamæraeftirlitið og þeir sem unnu að byggingu girðingarinnar 

reyndu í sífellu koma í veg fyrir að þau næðu ljósmyndum (Dorsey og Diaz-Barriga, 

2008: 128).          

  Fjölmiðlar sýna oft á tíðum þetta svæði sem mikla auðn þar sem mikið 

opinbert eftirlit á sér stað en vanrækja að sýna hvernig íbúar lifa á þessu svæði. Það er 

mjög sjaldan sem þeir einbeita sér að því að landamærin eru í Texas og þær greinar 

sem birta ljósmyndir af landamærunum falla yfirleitt í þá gryfju að sýna landslagið 

annað hvort eins og eitthvað sem líkist landslagi á tunglinu eða sýna fátækt og þá 

hernaðarvæðingu sem á sér stað þar. Þær myndir sem birtast og sýna fólk innihalda 
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yfirleitt landamæraverði sem eru að handsama fólk með dekkri húðlit en þeir sjálfir. 

Einnig eru ímyndir á borð við steríótýpuna af hinum ofurölvaða Mexíkana styrktar þó 

ekkert fólk sé á myndunum. Er það gert með myndum sem sýna helling af tómum 

bjórdósum aftan í skotti á pallbíl í Mexíkó. Þannig þurfa ekki einu sinni að vera 

manneskjur á myndum til þess að fólk geti skapað sér ímynd af íbúum svæðisins, því 

þessar ljósmyndir eru í samspili við staðalímyndir (Dorsey og Diaz-Barriga, 2008: 

131).           

  Greinar sem hafa birst í Times Magazine og National Geographic sýna þá 

mynd af landamærunum að það sé mikil þörf fyrir enn frekari aðgerðir, eins og að 

setja upp girðingu á landamærunum og á sama tíma er gert lítið úr því hvaða 

afleiðingar þessi girðing getur haft fyrir íbúa. Ljósmyndirnar sýna því ekki íbúa á 

svæðinu og innihalda enga jákvæða sýn, sem hægt væri að hafa á svæðinu með því að 

horfa á möguleika fyrir íbúana. Dorsey og Diaz-Barriga benda réttilega á það að þó 

landamærin tákni ákveðin lög sem beri að framfylgja þá er líka að finna þar samfélag 

af fólki sem velur að búa þar. Það sem þau vilja með rannsókn sinni er að benda á að 

landamæri eru ekki bara auðn. Þar getur verið fullt af lífi og þar er fólk sem byggir 

upp líf sitt og vill halda áfram að búa þar (Dorsey og Diaz-Barriga, 2008: 132).

 Fazila Bhimji er lektor í félagsvísindum við Háskólan í Central Lancashire í 

Bretlandi. Hún framkvæmdi rannsókn í El Paso í Texas á árunum 2006 og 2007, þar 

sem hún fylgdi eftir 25 ólöglegum innflytjendum. Sú rannsókn sem kæmi mögulega 

fyrst upp í hugann á mörgum mannfræðingum ef þeir ættu að rannsaka landamæri 

væri að rannsaka ólöglega innflytjendur og hvernig þeir smygla sér yfir landamærin. 

Mannfræðingar vilja oft komast að því hvernig fólk lifir og hvað fólk sé að upplifa 

þegar það er fyrir utan normið í samfélögum heimsins. Bhimji (2009) vildi sýna fram 

á það hvernig landamærin væru tákn andstæðna, eins og hreyfingar og innilokunar. 

Þegar ólöglegir innflytjendur eru búnir að koma sér yfir landamærin þurfa þeir oftast 

að dveljast í bæjum sem liggja mjög nálægt landamærunum áður en þeir geta tekið 

næstu skref í átt að nýju lífi. Þar þurfa þeir í flestum tilvikum að reyna að koma sér 

upp einhverju tengslaneti um hvert þeir eigi að fara til að fá vinnu og einnig hvar þeir 

eigi að halda sig í þessum bæjum til að komast hjá því að þeir finnist af 

landamæraeftirlitinu (Bhimji, 2009: 108).      

 Landamæraeftirlitið heldur uppi miklu eftirliti í flestum bæjum sem liggja við 

landamærin og eru þeir bæði á merktum og ómerktum bílum. Þannig að mörgum 

innflytjendum er vísað úr landi þegar þeir finnast, og hættan er ekki yfirstaðin þó þeir 
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séu komnir yfir sjálf landamærin. Bhimji bendir á það að eftir því sem 

landamæravörðum fjölgaði á algengum svæðum sem innflytjendur smygluðu sér yfir, 

þá byrjaði fólk að leita annarra leiða og fór á sífellt hættulegri svæði. Ef 

landamæraeftirlitið nær í ólöglega innflytjendur eru þeir oftast sendir strax til síns 

heima, nema þeir komi frá landi sem er langt inni í Suður-Ameríku. Þá eru þeir í haldi 

á meðan verið er að vinna úr því hvernig eigi að koma þeim aftur til síns heimalands. 

Áherslupunktar í rannsókn Bhimji snúast um að finna út hvað ímynd innflytjendur 

hafa af landamæravörðum, hvernig þeir upplifa þá dvöl í landamærabæjunum og 

hvernig þeir lýsa atvinnuveitendum sínum (Bhimji, 2009: 108-109). Í lokaorðum 

sínum lýsir Bhimji því að landamæri séu staður þar sem fátækir innflytjendur frá 

þriðja heiminum þurfa að takast á við efnahagslegar og stjórnmálalegar áskoranir. 

Hún bendir á að eftir 11. september 2001 hafi eftirlit á svæðinu verið hert enn frekar 

og verið er að hernaðarvæða svæðið (Bhimji, 2009: 130-131). Með rannsókn sinni er 

Bhimji að reyna að vekja athygli á bágri stöðu þessa fólks og þeim erfiðleikum það 

stendur standa frammi fyrir þegar það hefur það eina markmið að reyna að 

betrumbæta líf sitt og mögulega fjölskyldu sinnar í leiðinni með því að senda fjármuni 

til heimalands síns.  

 

2.2 Lagasetningar Bandaríkjamanna 

Hvaða eiga landamæri Mexíkó og Bandaríkjanna sameiginlegt með 

alþjóðaflugvöllum og frelsisstyttunni? Þessir hlutir þjóna mismunandi tilgangi, en það 

sem þeir eiga sameiginlegt er hugmyndafræði; tákn þeirra og uppbygging er öll af 

sama toga. Samkvæmt félagsfræðingnum Heidi Sarabia (2011) er þeim ætlað að 

stjórna fólki sem hefur hugsað sér að fara yfir alþjóðleg landamæri. Þessi tákn hafa 

bæði hugmyndafræðilegar og efnahagslegar afleiðingar fyrir innflytjendur í 

Bandaríkjunum. Helstu áhyggjuefni stjórnmálamanna, íbúa og fræðimanna í 

Bandaríkjunum er fjöldi ólöglegra innflytjenda þar. Pólitískar, félagslegar og 

efnahagslegar afleiðingarnar þess að hafa óskráð fólk í landinu eru gífurlega miklar. 

Talið er að í dag búi 11.9 milljón manns ólöglega þar í landi, sem er mikill fjöldi 

miðað við að Bandaríkjamenn eru um 310 milljónir (Sarabia, 2011: 4). Skiptar 

skoðanir eru þó á því hvort það sé kostur eða galli að hafa ólöglegt vinnuafl. Claude 

Meillassoux bendir á í bók sinni „Maidens, Meal and Money“ að það séu sumir sem 

græða á því að hafa ólöglegt vinnuafl í landinu. Kostnaðurinn við ólöglegt vinnuafl er 
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mjög lítill og gerir það stundum að verkum að fyrirtæki eða framleiðsla þeirra kemst á 

markað. Alþjóðleg samkeppni milli fyritækja er stöðugt að aukast og því bregða þau á 

það ráð að notfæra sér ólöglegt vinnuafl (Mellassoux, 1981: 135-136).  

 Það eru ekki til neinar nákvæmar tölur um fjölda ólöglegra innflytjenda sem 

komast til Bandaríkjanna. Einu tölurnar sem eru fáanlegar koma frá National 

Migration Service (INM) um hve margir hafa náðst og voru fluttir aftur til heimlands 

síns. Árið 2009 voru það 64,041 einstaklingar, fyrir utan Mexíkana sem voru 

handsamaðir (Amnesty International, 2010: 5). Því má gera ráð fyrir að Mexíkanar 

séu lang stærsti hópurinn sem smyglar sér yfir landamærin. Á seinustu 45 árum hafa 

verið settar á legg þrjár áhrifamiklar löggjafir í Bandaríkjunum sem hafa haft miklar 

afleiðingar fyrir innflytjendur, bæði í landinu og þá sem freista gæfunnar á að flytja 

þangað. Þessar löggjafir voru settar árin 1965, 1986 og 1996. Árið 1965 voru sett lög 

sem heita The Immigration and Nationality Act of 1965, en samkvæmt þessum lögum 

átti að útiloka að einn þjóðernishópur frekar en annar fengi landvistarleyfi. Þessi lög 

skertu þær löglegu leiðir sem Mexíkanar höfðu til að sækja um landvistarleyfi og þar 

af leiðandi jókst gífurlega sá fjöldi fólks sem kom ólöglega inn í landið í gegnum 

landamærin. Þó lögin hafi átt að vera umbót á þann hátt að allir þjóðernishópar ættu 

jafna möguleika á að koma inn í landið, þá gerðu þau það líka að verkum að sumir 

innflytjendur sem bjuggu fyrir í landinu urðu allt í einu ólöglegir. Þetta var sérstaklega 

slæmt fyrir Mexíkana, þar sem þeir eru fjölmennasti innflytjendahópurinn í 

Bandaríkjunum (Sarabia, 2011: 4). Þrátt fyrir að tilgangurinn hafi ef til vill verið að 

reyna að hefta straum innflytjenda sem voru fjölmennastir fyrir í landinu þá jókst 

fjöldi innflytjenda frá öðrum stöðum líka þótt hann hafi ekki minnkað frá Mexíkó 

(Castles og Miller; 2003: 69). Litið var á þessa löggjöf sem skref í átt að jafnari 

mannréttinda og áttu þau því ekki að útiloka neinn þjóðernishóp frekar en annan. 

Lögin voru ekki gerð með það í huga, né var búist við því, að þau myndu leiða til þess 

að stórir hópar frá öðrum löndum en Evrópu færu að flykkjast til Bandaríkjanna. Þær 

afleiðingar sem þessi löggjöf hafði í för með sér var gríðarleg fjölgun á innflytjendum 

frá Asíu og Suður-Ameríku. Það sem fólst meðal annars í löggjöfinni var að þeir sem 

áttu ættingja í Bandaríkjunum áttu nú greiðari aðgang inn í landið en áður fyrr 

(Castles og Miller, 2003: 75).        

 Því varð gríðarleg breyting á hlutföllum þjóðernishópa sem sóttust eftir því að 

komast inn í landið. Það er athyglisvert að skoða það hvernig fjöldi í hverjum 

þjóðernishóp fyrir sig breytist með tilkomu lagasetninga, en á árunum 1951-1960 voru 
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Evrópubúar 53 prósent af nýjum innflytjendum, 40 prósent frá Suður- Ameríku og 

aðeins 8 prósent frá Asíu. Árið 1999 voru Evrópubúar aðeins 15 prósent af öllum 

nýjum innflytjendum, 46 prósent frá Suður- Ameríku og 30 prósent frá Asíu. Í mörg 

ár hefur stærsti innflytjendahópurinn komið frá Mexíkó og voru þeir 23 prósent allra 

innflytjenda árið 1999. Innflytjendahóparnir sem koma þar á eftir eru frá: Kína, 

Filippseyjum, Víetnam og Indlandi (Castles og Miller, 2003: 90).  

 Innflytjendalögin sem heita The Immigration Reform and Control Act of 1986 

voru sett árið 1986. Lagasetningin var þríþætt; refsiaðgerðir fyrir vinnuveitendur, 

lögleiðing fyrir innflytjendur sem búa nú þegar í Bandaríkjunum óskráðir og loks 

framkvæmdaráætlun þar sem ólöglegir innflytjendur geta sótt löglega um vinnu í 

landbúnaði, það er að segja sé skortur á fólki í þeirri atvinnugrein. Fjárlög jukust um 

50 prósent til að ráða fleiri til að starfa við landamæraeftirlit. Með tilkomu þessarar 

löggjafar var enginn möguleiki fyrir ólöglega innflytjendur að rétta stöðu sína í 

landinu. Þó lögin ættu að gefa vinnuveitendum tækifæri á að leiðrétta stöðu vinnuafls 

sem þeir voru með ólöglega, þá var því ekki framfylgt og aðeins hluti innflytjendanna 

náði að leiðrétta stöðu sína í landinu. Mestu sjáanlegu breytingarnar voru í 

landamæraeftirlitinu en fjárframlög til starfsmannahalds landamæravarða var aukið 

um 50 prósent (Sarabia, 2011: 4). Það er merkilegt hvað lög í einu landi geta haft 

mikil áhrif annars staðar, en eftir að lögin voru sett skrifaði þáverandi forseti El 

Salvador bréf til forseta Bandaríkjanna og hélt því þar fram að lögin ógnuðu 

efnahagslegum stöðugleika landsins, þar sem þeir peningar sem bærust frá 

salvadorskum innflytjendum í Bandaríkjunum væru mikilvægur liður í að halda 

stöðugleika í landinu. Fleiri leiðtogar í Suður-Ameríku tóku í sama streng með 

salvadoraska forsetanum (Castles og Miller, 2003: 148). Þegar löggjöfin var sett var 

það seinasta tækifæri ólöglegra innflytjenda til að leiðrétta stöðu sína. Talið var að þá 

byggju 3-5 milljónir ólöglegra innflytjenda í landinu. Um 3 milljónir þeirra náðu að 

leiðrétta stöðu sína. Síðan þá hafa ólöglegir innflytjendur ekki haft neinar leiðir til að 

leiðrétta stöðu sína þegar þeir eru komnir til Bandaríkjanna. Mjög líklegt er að fólk 

haldi áfram að flytjast til landsins án tilheyrandi pappíra, með þá von að gerast 

löglegir innflytjendur í landinu, þar sem flestir eru uppfylla ekki þau skilyrði sem 

verður að uppfylla til að geta flust (Sarabia, 2011: 4).    

 Árið 1996 voru svo önnur lög sett sem heita The Illegal Immigration Reform 

and Immigration Responsibility Act of 1996 en þessi lög gerðu Bandaríkjamönnum 

kleift að lögsækja alla þá innflytjendur sem komu inn í landið með ólöglegum hætti. 
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Einnig var hægt að finna nýjar forsendur fyrir því að neita innflytjendum um 

landvistarleyfi. Þessi lög voru beinlínis gerð til að koma í veg fyrir að fleiri 

innflytjendur gætu átt möguleika á því að flytja til Bandaríkjanna. Þessi lög hljóðuðu 

svo að ef ólöglegur innflytjandi gerðist brotlegur við einhver önnur lög í landinu 

(alveg sama hversu alvarlegt brotið væri) þá yrði sá hinn sami sendur úr landi, 

mögulega að lokinni fangelsisvistun. Væri þetta lokaákvörðun og ættu þeir ekki rétt á 

að koma fyrir dómara né að sækja um að staða sín yrði leiðrétt. Þannig að ef 

innflytjendur höfðu setið í fangelsi var engin leið fyrir þá að sækja um landvistarleyfi 

(Sarabia, 2003: 45).         

 Eftir 11. september 2001 var farið að ganga harðar að því að framfylgja 

þessum lögum. Í Norður-Karólínu voru tvær systur látnar sitja eftir í skólanum vegna 

þess að þær lentu í slagsmálum. Lögreglan á staðnum komst á snoðir um málið og 

vegna þess að systurnar voru fæddar í Mexíkó voru þær báðar handteknar fyrir 

líkamsárás og óspektir á almannafæri.  Önnur stúlka átti einnig hlut að máli en var 

ekki handtekin, þar sem hún var fædd í Bandaríkjunum. Systurnar voru sendar í 

fangelsi á svæðinu og yfirheyrðar af innflytjendaeftirlitsinu. Komist var að þeirri 

niðurstöðu að systurnar væru ólöglegar, eldri systurinni var strax vísað úr landi á 

meðan yngri systirin fékk leyfi til að klára grunnskólann áður en henni yrði vísað af 

landi brott (Colman og Kocher, 2011: 228). Þetta dæmi gefur aðeins innsýn í þann 

veruleika sem innflytjendur búa nú við í Bandaríkjunum. Má segja að 11. september 

hafi verið ein af ástæðunum fyrir meðferð þessara systra, en eftir 11. september voru 

ýmsar löggjafir hertar. Algengur misskilningur ríkir um innflytjendaeftirlitið og 

heldur fólk að það eina sem það sjái um sé eftirlit á landamærum. Homeland security 

og National security eru stofnanir sem vinna markvisst að því að koma í veg fyrir að 

fólk sem ætlar sér að valda skaða komist inn í landið. Því eru þessar stofnanir byrjaðar 

að hafa aukin afskipti af landamærunum. Nú í seinni tíð hefur verið litið á landamæri 

Mexíkó og Bandaríkjanna sem svæði sem sérstaklega þurfi að vakta út af 

utanaðkomandi ógn. Í Bandaríkjunum hafa innflytjendalög og framkvæmd þeirra 

verið sett þannig upp að þau eiga meira skylt með lögum sem tengjast 

landamæralínunni en almennum innflytjendalög. Innflytjendaeftirlitinu hefur verið 

lýst sem „stjórnun á svæði“ og grunnhugmyndin er sú að stofnunin sjái um 

framkvæmd landamæraeftirlits. Seinasta áratug hefur það þó einna helst verið í 

verkahring innflytjendaeftirlitsins að sjá um að stjórna fjölda íbúa í landinu. Þetta 

framkvæma þeir ekki beint með því að reka innflytjendur úr landi, heldur með því að 
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rannsaka þá innflytjendur sem eru nú þegar búnir að setjast að (Colman og Kocher, 

2011: 228-229).          

  Í kjölfar 11. september 2001 hafa bæði fjölmiðlar og löggjafarvaldið í 

Bandaríkjunum samfléttað málefni innflytjenda og hryðjuverkamanna, en þessi tvö 

málefni eru mjög ólík félagsleg ferli. Margar löggjafir sem settar hafa verið eftir 

þennan tíma hafa haft mikil áhrif á þau samfélög sem liggja við landamærin. Fyrsta 

löggjöfin kom fljótlega í kjölfar atburðanna sem gerði það að verkum að það var mun 

auðveldara fyrir bæði innflytjendaeftirlitið og lögregluna að hneppa innflytjendur í 

hald og jafnvel vísa þeim úr landi. Helsta gagnrýnin á þessari löggjöf er sú að hún 

dragi verulega úr borgaralegum réttindum fólks, þar sem lögreglan og 

innflytjendaeftirlitið hafa rétt á að hneppa innflytjendur í varðhald án yfirlýstrar 

ástæðu. Þessi löggjöf auðveldar yfirvöldum líka að leita á heimilum fólks og í 

fyrirtækjum án þess að fá samþykki eigenda eða húsráðenda (Heyman, Morales og 

Núnez, 2009: 14). Í raun má segja að þessi löggjöf hafi hvatt lögregluna til að sjá um 

verkefni sem tilheyrðu áður innflytjendaeftirlitinu. Árið 2002 var svo stofnunin U.S. 

Department of Homeland Security (DHS) stofnuð sem hefur þau helstu verkefni að 

koma í veg fyrir hryðjuverkaárásir og að sjá um öryggisgæslu á landamærum og 

flugvöllum, ásamt fleiri verkefnum. Svo eru margar stofnanir sem heyra undir DHS 

og sú stærsta er Immigration and Customs Enforcement (ICE), en ICE er í auknum 

mæli farið að rannsaka fyrirtæki sem hafa innflytjendur í vinnu, og bæi sem eru við 

landamærin og leita þar uppi ólöglega innflytjendur. Loks árið 2006 var löggjöfin 

U.S. Secure Fence border sett og hún heimilaði að 700 mílna langur veggur yrði 

byggður meðfram landamærunum. Á árunum 2005 til 2008 fjölgaði svo 

landamæravörðum um 4000 manns og einnig var slakað á þjálfunarkröfunum 

(Heyman, o.fl., 2009: 14).        

 Samfélagið og efnahagurinn í Bandaríkjunum eru orðinn háð vinnuafli bæði 

ólöglegra og löglegra innflytjenda. Ólöglegir innflytjendur lifa þannig í stöðugum ótta 

við að vera misnotaðir sem vinnuafl og við það að einn daginn gæti þeim verið vísað 

úr landi. Margir þeirra hafa ef til vill búið í Bandaríkjunum árum saman og komið sér 

upp lífi þar. En það eru ekki aðeins ólöglegir innflytjendur sem hljóta skaða af stefnu 

Bandaríkjanna í innflytjendamálum (Medina, 2009: 15). Eliseo Medina (2009) er 

varaformaður fyrir verkalýðsstéttarfélag í Bandaríkjunum, hann á ættir sínar að rekja 

til Mexíkó. Hann telur að svo lengi sem atvinnuveitendur hafi þann kost að misnota 

innflytjendur sem vinnuafl muni þeir gera það. Það kemur niðri á allri þjóðinni, þar 
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sem það heldur launum niðri og kjör vinnuaflsins munu ekki batna. Forseti 

Bandaríkjanna, Barack Obama, hefur sýnt mikinn vilja til að breyta þessu og vill að 

allt vinnuafl sé löglegt og njóti fullrar verndar samkvæmt bandarískum vinnulögum. 

Ef ekki munu allar tilraunir til þess að hækka laun og bæta lifnaðarhætti einstaklinga 

vera árangurslausar (Medina, 2009: 15-16). 

 

2.3 Ólöglegir innflytjendur  

Saga Bandaríkjanna byggist að miklu leyti á komu innflytjenda til landsins og er 

frelsisstyttan tákn þess að innflytjendur séu velkomnir til landsins. Einnig hafa flestir 

Bandaríkjamenn þá ímynd að innflytjendur séu hörkuduglegt fólk og að þeir séu 

flestir að leitast við að upplifa ameríska drauminn (Heymann, 2000: 639). Enginn veit 

hve margir innflytjendur eru í heiminum og er talið að fjöldi þeirra hafi tvöfaldast frá 

árunum 1965-2000, það er að segja úr 75 milljónum í 150 milljónir. Það er mikil 

óvissa í þessum tölum þar sem fjöldi ólöglegra innflytjenda er óþekktur og skortur er 

á áreiðanlegum upplýsingum. Margt bendir þó til þess að ólöglegum innflytjendum 

hafi farið fjölgandi. Í Bandaríkjunum voru birtar tölur árið 2000 þar sem talið var að 9 

milljónir manna byggju ólöglega þar í landi og um 200 til 300 þúsund kæmu inn í 

landið ár hvert (Castles og Miller, 2003, 4-5). Um 800 þúsund innflytjendum er hleypt 

löglega inn í landið, ofan á þá tölu bætast svo við ferðamenn, námsmenn og fólk sem 

kemur til tímabundinnar dvalar. Árlega eru gerðar 1,5 milljón handtökur á fólki sem 

er að reyna að komast til í Bandaríkjanna. Mun fleiri handtökur eiga sér stað við 

landamæri Mexíkó en við landamæri Kanada. Það að innflytjendur vilji smygla sér 

ólöglega inn í landið viðhelst meðal annars af því að það er nokkuð auðvelt að finna 

sér verkamannastörf á borð við garðyrkjustörf, húsvörslu, barnfóstrustörf og húshjálp. 

Telur Heyman að bandarískt þjóðfélag sé á báðum áttum varðandi hvernig eigi að 

bregðast við öllum þessum fjölda innflytjenda (Heyman, 2000: 638-639). 

 Algengasta ímynd almennings er sú að ólöglegir innflytjendur komi inn í 

landið með því að fara á einhvern hátt yfir landamærin. Talið er að meira en 

helmingur allra ólöglegra innflytjenda komi inn í landið á vegabréfsáritun sem hefur 

ákveðin gildistíma en þessir aðilar snúa ekki til síns heima þegar áritunin rennur út. 

Það er ólíklegt að innflytjendur sem nota þessa aðferð náist ef þeir eru í litlu eða engu 

sambandi við yfirvöld (Daniels, 1990: 311). Hér eftir verður áherslan lögð á þá 

ólöglegu innflytjendur sem koma sér inn í landið með því að fara í gegnum 
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landamærin. Landamæralínan á milli Mexíkó og Bandaríkjanna er 2000 mílna löng og 

Kalifornía á 150 mílna langa landamæralínu við Mexíkó. Landamæri Mexíkó við San 

Diego eru 66 mílna löng og hefur sú landamæralína verið þekkt sem vinsælasti 

staðurinn til að reyna að komast yfir til Bandaríkjanna. Þegar Bill Clinton var kosinn 

forseti Bandaríkjanna breyttist mikið í málefnum innflytjenda þar sem sú ríkisstjórn 

gerði það að einu af forgangsverkefnum sínum að koma í veg fyrir ólöglega 

innflytjendur. Sett var upp áætlun sem fékk nafnið Operation Gatekeeper og sérstakt 

markmið hennar var að koma í veg fyrir að ólöglegir innflytjendur kæmust inn í 

landið í gegnum ákveðið svæði við San Diego og hindra þá í að komast auðveldlega 

inn í þéttbýli með því að neyða þá til að fara yfir landamærin á austlægari slóðum 

(Hinkes, 2008: 16). Svipuð verkefni hafa verið sett á laggirnar á mismunandi svæðum 

við landamæralínuna en þetta er Hold the Line í El Paso, Lower Rio Grande í suður 

Texas og Safeguard í suður Arizona (Rosas, 2006: 338). Tveimur árum eftir að 

verkefnið Operation Gatekeeper fór í gang hafði fjöldi landamæravarða tvöfaldast og 

27 mílna löng girðing í kringum San Diego svæðið hafði verið styrkt til að koma í veg 

fyrir að innflytjendur kæmust í gegnum hana. Einnig var tekin upp notkun á 

hitatækjum sem greina líkamshita fólks og annars konar tækjum sem greina 

hreyfingar. Margt hefur heppnast með Operation Gatekeeper meðal annars það að 

innflytjendur sækja meira austur á bóginn til að komast yfir landamærin. Þó hefur hún 

einnig haft í för með sér ansi óhugnalegar afleiðingar því rannsóknir hafa sýnt fram á 

að dauði innflytjenda hefur aukist annars staðar á landamærunum (Hinkes, 2008, 16).

 Með auknu eftirliti á landamærunum hefur dauðsföllum fjölgað hjá 

innflytjendum sem gera tilraun til þess að smygla sér yfir, því nú reyna innflytjendur 

að fara yfir landamærin á mun hættulegri stöðum en áður. Á árunum 1994 til 2001 

voru um 1700 dauðsföll skráð, en mjög líklegt er að þessar tölur gefi ekki alveg rétta 

mynd af raunveruleikanum þar sem hún tekur aðeins tillit til þeirra sem hafa fundist af 

landamæraeftirlitinu og yfirvöldum Mexíkó megin (Cornelius, 2001: 669). Í 

samanburði er merkilegt að skoða dauðsföll áður en Operation Gatekeeper var sett á 

laggirnar, en á landmærum Mexíkó og Kaliforníu voru 23 dauðsföll skráð 1. janúar til 

1. október 1994 en eftir 1. október var ekkert dauðsfall á þessu svæði, en það var 

mánuðurinn sem Operation Gatekeeper tók gildi. Flest dauðsföllin báru að vegna þess 

að innflytjendurnir voru að hlaupa yfir hraðbraut strax eftir að þeir komust yfir 

landamærin, til að komast sem fyrst í þéttbýlið í San Diego (Cornelius, 2001: 670). 

Frá árinu 1995 fór dauðsföllum innflytjenda að fjölga með ári hverju og það má 
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mögulega útskýra með því að fjöldi innflytjenda sem reynir að smygla sér yfir 

landamærin hefur aukist. Aftur á móti aukast þessi dauðsföll meira en nemur þeirri 

aukningu fólks sem næst af landamæraeftirlitinu. Ástæða þessarar aukningar má rekja 

til landamæraeftirlitisins, því það hvernig dauðsföllin bera að hefur gjörbreyst. Flestir 

þeirra sem létust á árunum 1995 og 2000 féllu frá vegna umhverfisþátta eins og 

ofkælingu, vökvaskorts eða sólstings (Cornelius, 2001: 670). Einnig var fjöldi 

innflytjenda sem drukknaði með því að reyna að fara yfir ána All American Canal. 

Innflytjendur nota tvær leiðir til að komast með ánni til Bandaríkjanna. Í fyrsta lagi 

með því að borga einhverjum fyrir að flytja sig yfir hana í gúmmíbát og þeir sem taka 

slíkt að sér hlaða oft bátanna með of mörgum farþegum. Því er gripið til þess ráðs að 

henda einhverjum farþeganna út í ána. Í öðru lagi reynir fólk að fara yfir með því að 

halda sér á floti í rörum sem fara í gegnum The New River ána en drukkna á leiðinni. 

Þessi á er ein af menguðustu ám í heimi, hún er það menguð að landamæraverðir 

senda ekki sína menn út í ána til að bjarga drukknandi innflytjendum (Cornelius, 

2001: 671). Þetta sýnir hvað aðstæður geta verið hættulegar og innflytjendur geta 

auðveldlega komið sér í aðstæður þar sem engin von er um lífsbjörg. 

 Dauðsföll ólöglegra innflytjenda sem áttu sér stað á árunum 1995-2000 vegna 

umferðarslysa stóðu í stað á meðan dauðsföll vegna umhverfisþátta jukust gífurlega. 

Með tilkomu hertra löggjafa og reglna hefur landamæraeftirlitið gert það að verkum 

að það að smygla sér yfir landamærin er mun hættulegra en áður. Eins og fram hefur 

komið áður var eitt af markmiðum Operation Gatekeeper að reyna að stýra ólöglegum 

innflytjendum til austurs og með þeirri aðgerð þurfa þeir sem ætla yfir landamærin að 

fara yfir eyðimerkur og fjalllent svæði (Cornelius, 2001: 671). Sumir innflytjendur 

hafa leitað til þess ráðs að borga einhverjum fyrir að koma sér ólögleg yfir 

landamærin. Landamæraverðir telja að 95 prósent af þeim innflytjendum sem smygla 

sér yfir, notfæri sér þessa þjónustu. Talið er að meðalkostnaður fyrir slíka þjónustu 

séu 2000 dollarar (Hinkes, 2008: 16).      

 Mannfræðingurinn Madeleine Hinkes (2008) telur að ástæðan fyrir því að fólk 

leitar yfir landamærin er sú að það er lokkað með hugmyndum um að það fái  atvinnu, 

möguleikann á betri heilbrigðisþjónustu, ökuskírteini og orðróm um að þar sé hægt að 

fá almenna sakaruppgjöf. Það er mjög misjafnt hvernig flutningarnir heppnast. 

Afleiðingarnar geta oft verið mjög slæmar. Innflytjendur geta verið sviknir af 

smyglurum, lent í aðstæðum þar sem ráðist er á þá og þeir rændir. Enn verri 

afleiðingar eru dauði og getur hann komið til á margvíslegan hátt. Fólk getur 
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ofþornað, ofkælst, drukknað og orðið fyrir bíl. Eitt aðal rannsóknarefni mannfræðinga 

við landamæri, er hvernig dauða einstaklinga ber að þegar þeir reyna að smygla sér 

yfir (Hinks, 2008: 19). Fólk sem gerir tilraun til þess að fara yfir landamærin eru eitt 

af áhyggjuefnum fyrir samfélög bæði stjórnmálalega og menningarlega séð. Þetta geta 

verið mál sem varða þörfina á því að herða núverandi löggjafir, viðhalda öryggi og sjá 

til þess að mannréttindi séu ekki brotin. Þrátt fyrir allar þær aðgerðir sem gripið hefur 

til þá heldur fólk áfram að leita að betra lífi hinum megin við landamærin (Hinks, 

2008: 19).  

 

2.4 Landamæraverðir  

Landamæraverðir sem starfa á landmærum Mexíkó og Bandaríkjanna þurfa að horfast 

í augu við ýmis siðfræðileg vandamál sem koma upp í starfi þeirra. Þar sem þeir þurfa 

að takast á við það að milljónir innflytjenda séu að reyna að freista gæfunnar og 

komast yfir landamærin. Árið 2011 störfuðu um 20 þúsund verðir á þessum 

landamærum (Sarabia, 2011: 7) og er áhugavert að setja þessa tölu í samhengi við 

íbúafjöldann á Akureyri, sem var þann 1. desember 2011, 17.869 (Hagstofa Íslands). 

Þetta er því gríðarlegur fjöldi fólks sem starfar við það að halda landamærunum 

öruggum. Landamæraverðir verða að gera allt sem þeir geta til að koma í veg fyrir að 

innflytjendalög séu brotin. Samkvæmt Heyman (2008), sem hefur unnið margar 

rannsóknir í tengslum við landamæri Mexíkó og Bandaríkjanna læra landamæraverðir 

í vinnu sinni að þekkja aðstæður og lífssögur innflytjenda talsvert vel. Þeir finna 

huggun í þeirri pólitísku rökhugsun að stór fjöldi innflytjenda sé skaðlegur fyrir 

bandarískt samfélag. Flestir þeirra aðhyllast hugmyndir um frjálshyggju kapítalisma 

og lýðræði og því stangast sum innflytjendalög að einhverju leyti á við almenn gildi 

og hugsjónir þeirra. Landamæraverðir gegna því hlutverki að sjá til þess að 

innflytjendalögum sé framfylgt (Heyman, 2000: 638).      

 Það er algengt í fjölmiðlum og í almennri umræðu sé dregin upp svört mynd af 

landamæravörðum. Líklegast er það til komið vegna þess að starf þeirra gengur út á 

að handtaka fólk sem er að reyna að betrumbæta líf sitt. Þó verður að taka tillit til þess 

í allri umfjöllun að landamæraverðir eru manneskjur alveg eins og innflytjendurnir 

sem þeir handsama. Í Bandaríkjunum starfa landamæraverðirnir hjá stofnun sem heitir 

Immigration and Naturalization og er hún yfirleitt skammstöfuð sem INS (Heyman, 

2000: 638). Það hefur komið Heyman í opna skjöldu hversu auðveldlega 
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landamæraverðir sýna á sér tvær hliðar. Einn vörðurinn sem Heyman tók viðtal við 

vegna rannsóknar sem hann vann að, var af annarri kynslóð Mexíkana í 

Bandaríkjunum og tók hann svo til orða: „Ef ég væri í Mexíkó og væri að svelta, þá 

ætti landamæraeftirlitið í miklum erfiðleikum með að ná mér“. Sagði hann þessa 

setningu rétt á eftir að hann notað spænskt orð yfir rusl til að lýsa innflytjendum 

(Heyman, 2000: 640). Eins og minnst var á hér áður þá er ein af afleiðingum 

Operation Gatekeeper sú að nú tekur það meira á líkamlega fyrir innflytjendur að 

komast inn í Bandaríkin. Þó eru mun minni líkur á því að landamæraeftirlitið nái 

innflytjendum en á móti kemur eru að þeir taka mun meiri áhættu. Árið 1998 var sett 

á laggirnar verkefni til að reyna að draga úr dauða og slysum á innflytjendum og fékk 

það nafnið Border Safety Initiative (BSI). BSI verkefnið var samansett af þremur 

þáttum. Fyrst var sett á laggirnar leitar- og hjálparsveit og í brennidepli voru hættuleg 

svæði þar sem innflytjendur gátu týnst eða verið skildir eftir vegna erfiðara skilyrða. Í 

öðru lagi fór ákveðið forvarnarstarf af stað í samvinnu við mexíkósk yfirvöld, þar sem 

ákveðin auglýsingaherferð var sett af stað til að vekja athygli á hvaða leiðir væru 

hættulegar til að fara yfir landamærin. Einnig var bent á að dauðsföll væru tíð á 

þessum ákveðnu stöðum og reynt var að höfða til samvisku fólks með því að benda 

þeim á að hugsa til ættingja sinna áður en það gerði tilraun til þess að fara yfir 

landamærin þar sem það gæti endað illa. Í þriðja lagi fór af stað ferli til þess að geta 

borið kennsl á fólk sem hafði látist við það að reyna að smygla sér yfir landamærin. Í 

tölum frá árinu 2000 kemur fram að þá létust 400 manns á landamærunum og ekki 

náðist að bera kennsl á 37 prósent þeirra (Hinks, 2008: 17). Þó ein af aðalskyldum 

landamæravarða sé að koma í veg fyrir að ólöglegir innflytjendur komi inn í landið, 

þá sinna þeir einnig mannúðlegum aðgerðum. Þeir hjálpa innflytjendum og reyna að 

gera varúðarráðstafnir til þess að koma í veg fyrir slys og dauðsföll.  

 Meiri átök hafa færst í störf landamæravarða og þá sérstaklega eftir 11. 

september 2001. Settar hafa verið fram kenningar að í hverju lýðræðisríki sé til 

eitthvað sem kallast „ástand undantekningar“ og er það þegar ríkið gefur sér leyfi að 

grípa til ákveðinna (oft öfgafullra) ráðstafana til að verja sig og birst þetta meðal 

annars í því að yfirvöld beita ofbeldi gegn sínum eigin ríkisborgurum. Sumir 

fræðimenn vilja meina að landamæraeftirlitið sé hluti af þessu, nema að því leyti að 

það er viðvarandi ástand. „Stríð gegn hryðjuverkum“ (War on terror) hófst fyrir fullri 

alvöru eftir 11. september en þó hafði þetta hugtak verið notað fyrir þann tíma (Rosas, 

2006: 336-337). Eflaust má telja „stríð gegn hryðjuverkum“ til „ástands 
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undantekningar“, þar sem þá var gripið til ýmsa ráðstafana. Öll löggæsla í 

Bandaríkjunum hefur aukist og á í raun „stríð gegn hryðjuverkum“ sér stað að 

einhverju leyti í Bandaríkjunum sjálfum, þó það séu ekki bein stríðsátök eins og 

maður sér fyrir sér þegar talað er um stríð. Eftir að þetta tímabil hófst í kjölfar 11. 

september hefur herinn byrjað að taka mun meiri þátt í löggæslu við landamærin. 

Hann hóf að sinna eftirliti á Mohawk þyrlum við landamærin í Texas og þannig 

byrjaði samvinna á milli landamæraeftirlitsins og hersins. Þó hervæðing hafi átt sér 

stað síðasta áratuginn þá komu upp nokkur atvik fyrir þann tíma sem sýndu mikla 

hörku í starfi landamæravarða. Eitt slíkt atvik átti sér stað í Texas, þar sem 

bandarískur ríkisborgari af mexíkönskum uppruna var skotinn af hermanni í 

landgönguliðinu sem var við fíkniefnaeftirlit. Fór þá grunur að leika á því hvort 

hermenn væru notaðir við eftirlit á svæðinu (Rosas, 2006: 337-338).  

 

Lokaorð            

Mest alla mannkynssöguna hefur fólk flust landanna á milli en helstu hindranirnar 

sem fólk þurfti að takast á við voru náttúrulegs eðlis eins og höf, ár, fjöll og 

eyðimerkur. Aldrei áður í sögu mannkyns hafa fólksflutningar verið jafn algengar yfir 

alþjóðleg landamæri eins og nú. Á miðjum tíunda áratugnum höfðu 100 milljónir 

manns um heim allan flust á milli landa, annað hvort sem innflytjendur eða 

flóttamenn. Það gerir um einn af hverjum fimm í heiminum (Davies, 1995: 5, 14). 

Landamæri eru bæði huglægt fyrirbæri og áþreifanlegur staður sem geta stýrt og 

mótað líf fólks. Þau eru höft og geta stjórnað örlögum fólks sem vill komast yfir þau.

 Helsta hlutverk landamæra Mexíkó og Bandaríkjanna er að stjórna komu fólks 

til Bandaríkjanna. Landamærin hafa þá ímynd að vera hættulegur staður. Huglægt 

hlutverk þeirra er að halda uppi röð og reglu í samfélaginu og þau hjálpa til við að 

skilgreina fólk og flokka það niður. Sem dæmi má nefna að ef einstaklingar sem eiga 

annað heimaland en Bandaríkin fara yfir þessi landamæri verða þeir að innflytjendum. 

Svo eru til enn frekari flokkanir eins og löglegur og ólöglegur innflytjandi. Það er í 

raun ótrúlegt hvað maðurinn er kerfisbundinn og hvað það er honum eðlislægt að 

flokka niður hluti. Líkt og Mary Douglas sýnir fram á, þurfum við að geta staðsett 

okkur í heiminum og gagnvart öðru fólki. Það eitt að vera staddur annars staðar en í 

heimalandinu þínu breytir stöðu þinni gagnvart yfirvöldum og íbúum þess samfélags.

 Fólk flyst fyrst og fremst yfir þessi landamæri með það fyrir augum að 
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betrumbæta líf sitt og fjölskyldu sinnar. Mexíkanar og aðrir íbúar frá Suður-Ameríku 

sem reyna að smygla sér ólöglega yfir landamæri Mexíkó og Bandaríkjanna eru 

tilbúnir að hætta lífi sínu bara með þá veiku von að líf þeirra gæti batnað hinum 

megin. Þetta fólk er að einhverju leyti að stökkva út í óvissuna og vita ekki hvað tekur 

á móti þeim þegar það nær áfangastað. Innflytjendur treysta mikið á tengslanet sín 

þegar þeir ákveða að flytjast á milli landa. Flestir ólöglegir innflytjendur þurfa að 

takast á við gífurlegar hindranir á leið sinni. Það er ekki aðeins náttúruöflin sem geta 

leikið þá óblíðum höndum, einnig er það landamæraeftirlitið sem vinnur við það dag 

og nótt að leita þá uppi til að geta sent þá til baka. Ólöglegir innflytjendur nota ýmsar 

leiðir til þess að koma sér yfir landamærin og helstu ástæður þess að þeir týna lífinu er 

sú að Bandaríkjamenn eru sífellt að herða löggjafir sínar og fjölga starfsfólki 

landamæraeftirlitsins. Löggjafirnar hafa stuðlað að því að einhverju leiti að að 

dauðsföllum hafi fjölgað þar sem innflytjendur leita sífellt á hættulegri slóðir á 

landamærunum. Einnig er sífellt verið að hernaðarvæða landamæri að því leiti að 

hermenn hafa verið fengnir í eftirlitsstörf. Einnig eru hinar ýmsar stofnanir eins og 

Homeland Security sem var fyrst og fremst stofnuð til að koma í veg fyrir 

hryðjuverkaárásir í Bandaríkjunum byrjuð að sinna eftirliti á landamærunum. 

 Að mínu mati er stærsta vandamál landamæranna dauðsföllin sem eiga sér 

stað þar. Það er engin töfralausn til við vandamálum sem skapast í kringum þetta 

landsvæði. Þó ættu Bandaríkjamenn að fara að endurskoða sumar löggjafir sínar og 

finna út hvort allir þessir fjármunir og tími sem settir eru í það að halda þessi fólki frá 

séu að borga sig. Ekkert slíkt virðist þó vera í sjónmáli hjá Bandaríkjamönnum þar 

sem 11. september hefur haft enn verri afleiðingar fyrir innflytjendur. Allar reglur 

virðast snúa að því að halda fólki frá. Því miður virðist það vera rauði þráðurinn í dag 

hjá Bandaríkjamönnum að erlendir ríkisborgarar gætu verið ógn við samfélagið og 

það sé vissara að verja sig fyrir þeim. Mannfræðin leitast við að finna ástæður fyrir 

því af hverju fólk hegðar sér á ákveðinn hátt og af hverju það gerir ákveðna hluti. 

Fræðigreinin hefur áhuga á að komast að því hvernig mannfólkið er mótað en það 

mótast bæði af þeim áþreifanlegum stöðum í kringum það og huglægum flokkum sem 

fólkið skapar sjálft. Það má með sanni segja að landamæri Mexíkó og Bandaríkjanna 

hafa snert mörg mannslíf og þessi staður getur haft úrslita ákvörðun um það hvernig 

líf innflytjenda verða.   
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