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GEDWONGEN VERDWIJNINGEN IN MEXICO
Justice and Peace Nederland presenteert vanaf maandag 13
november in Het Nutshuis de tentoonstelling SHRINKING SPACE –
We Are All Human Rights Defenders #2. Een bijzonder onderdeel
van deze expositie is de installatie Footprints of Memory van
kunstenaar Alfredo López Casanova. Op indringende wijze vraagt
hij hiermee aandacht voor de situatie van vele Mexicaanse ouders
die stad en land aﬂopen in de zoektocht naar hun verdwenen
kinderen. De versleten voetzolen van hun stukgelopen schoenen
heeft hij gegraveerd met hun persoonlijke verhalen.
Lucía is één van die vele Mexicaanse ouders. Momenteel draagt zij
rode loafers van leer wanneer zij bij instanties om hulp vraagt. Maar
stevige laarzen als zij het veld in gaat. Dit is haar verhaal.
INTERVIEW – door Tanja Eijkelboom
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“Mijn zoon Luis is uit zijn eigen huis ontvoerd! Kun je je dat
voorstellen? Hij was niet op zijn werk omdat hij een griepje had.”
Tot op de dag van vandaag is de Mexicaanse Lucía op zoek naar
haar kind. Hij was negenentwintig jaar toen het gebeurde in juni
2013. Lucía: “Luis organiseerde events, was een populaire DJ in de
staat Veracruz en een succesvol ondernemer. Maar dat kwam hem
duur te staan: de lokale maﬃa begon mijn zoon af te persen. Op
een gegeven moment kidnapten ze hem omdat ze meer geld en
spullen wilden. Ze hebben hem nooit meer laten gaan.”
Geen hulp
Daarna merkte zijn moeder al gauw dat zij bij haar zoektocht geen
hulp hoefde te verwachten van de autoriteiten. “Dit was en is zó
frustrerend,” vertelt Lucía. “Bovendien geldt dit niet alleen voor mij
en mijn familie, maar ook voor vele anderen.” De afgelopen tien
jaar zijn in Mexico ruim 32.000 inwoners als vermist opgegeven.
Lucía: “Onze politie is corrupt en doet er niets aan. Ten eerste
omdat de overheid deze gedwongen verdwijningen als een middel
gebruikt om de bevolking onder de duim te houden. En degenen
die de ontvoeringen wel zouden willen bestrijden, doen en zeggen
niets uit angst voor represailles door de maﬃa of de overheid.
Zelfs niet anoniem en ondanks alle bewijzen en getuigen die er
zijn.”
Actie
De straﬀeloosheid en onveiligheid in Mexico weerhouden Lucía
echter niet van de zoektocht naar haar zoon en anderen.
Integendeel. In 2014 richtte zij de actiebeweging ‘Solectivo de
Veracruz’ op. Lucía: “Mijn organisatie bestaat vooral uit moeders.
Samen zoeken wij onze verdwenen familieleden. We behandelen
momenteel honderden cases. In de meeste gevallen gaat het om
personen tussen de 14 en 25 jaar. Maar er verdwijnen ook peuters
en bejaarden. We zoeken echt overal.”
En niet zonder succes. Tot nu toe ontdekten Lucía en haar collega’s
139 anonieme graven. En in mei 2016 stuit Solectivo de Veracruz op
het grootste clandestiene graf sinds jaren.
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Lucía: “Mijn veiligheid is in het geding. Maar ik kan niet stoppen
met zoeken. Niet alleen vanwege mijn zoon maar ook voor alle
anderen die verdwenen zijn. Eerst verlies je je recht op vrijheid.
Daarna je recht op leven. En als ze je begraven in een clandestien
graf zelfs je recht op een identiteit! Dit is volstrekt onmenselijk en
extreem pervers.”
Shelter City Programma
Lucía neemt deel aan het Shelter City Programma. Den Haag is de
eerste van inmiddels tien Shelter Cities in Nederland en biedt een
veilige omgeving voor mensenrechtenverdedigers als Lucía om
vrijuit te denken en te praten over hun werk.
Lucía: “Ik kom vijf weken naar Nederland, vooral om zoveel
mogelijk bekendheid te geven aan de gedwongen verdwijningen
die alleen maar toenemen. Financiële steun hebben we echt niet
nodig. Wat wél noodzakelijk is, is dat jullie overheid druk uitoefent
op die van ons, zodat de autoriteiten hier niet langer doen alsof er
niks aan de hand is, het systeem écht verandert en de gedwongen
verdwijningen stoppen!”
Lucía spreekt onder andere tijdens de opening van Shrinking
Space op 13 november over haar werk.
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