Americanos in de klas
Geweld en migratie in
Guatemala

Kijkvragen

Leeftijd:
Niveau:

2 Wat heeft de Amerikaanse president
George Bush Senior te maken met het
bendegeweld in Guatemala? Leg uit.

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
Guatemala is een land waar veel geweld is
en de dood bijna letterlijk door de straten
vliegt. Jaarlijks trekken duizenden
inwoners weg uit Guatemala. Vanuit
Guatamala loopt de drukste migratieroute
via Mexico naar de Verenigde Staten.
Presentator Stef Biemans zoekt antwoord
op de vraag waarom zoveel mensen weg
willen uit Guatemala.
Vakgebied
Aardrijkskunde
Kernbegrippen
Guatemala, Verenigde Staten, grenzen,
migratie, geweld.

1 Waarom liggen er zoveel jonge mensen op
de begraafplaats?

3a Waarom droomt elke Guatemalaan van
een leven in de Verenigde Staten?
b Welke drie manieren zijn er om naar de
Verenigde Staten te gaan?
4a Welke bevolkingsgroep in Guatemala
onderneemt het vaakst de reis naar de VS
via Mexico? Waarom juist deze groep?
5a Wat is de functie van de sigaren bij het
ritueel voor een spoedige reis?
b En wat is de betekenis van de suiker?
6 Hoeveel mensen worden elk jaar vanuit
de VS terug gestuurd naar Guatemala?

Kerndoelen
Deze video sluit aan bij Aardrijkskunde
Domein B 46 en 49.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Americanos in de klas’. Op Schooltv.nl
vind je meer video's over migratieroutes,
zoals: ‘Migratie’.
Antwoorden
1 Ze zijn vermoord door het geweld
tussen bendes. 2 Hij stuurde bendeleden
uit Guatemala die gevangen zaten in de VS
terug. De bendeleden brachten hun
bendes naar hun thuisland. 3a Ze hopen
op een comfortabeler leven. b Met een
verblijfsvergunning, illegaal de grens
oversteken of met toeristenvergunning. 4
De afstammelingen van de Maya’s, omdat
ze een slechte positie heeft binnen de
maatschappij sinds de burgeroorlog in de
jaren ’80. 5a Om slechte lucht te
verdrijven. b De suiker staat voor liefde
en is bedoeld om mensen zoet te maken
zodat ze tijdens de reis behulpzaam zijn.
6 50.000 mensen. 7 Eigen antwoord.

Verdiepingsvragen
7 De mensen uit Guatemala blijven
pogingen wagen om naar de Verenigde
Staten te komen. Kun jij een duurzame
oplossing verzinnen om de migratie te
stoppen?
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