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S
an Salvador, vroeg in demiddag.
Het lichaam van Tatiana Rivera,
een21-jarigebakkersdochter, ligt
langsdeweg inhet landelijkeNe-
japa, een buitenwijk van de
hoofdstad.Destratenzijnafgezet

metgelepolitielinten.Haar fiets staatnetjes
tegen een boomgeparkeerd. Een paar uur
eerderwerdTatianaophaardagelijkseroute
vandichtbijdoorzeskogels inhaarborstge-
raakt. Omstaanders zagenmeerdereman-
nenwegrennen.Tatiana’sdoodkomtalseen
grote schok voor haar ouders. Ze ruilde on-
langs haar studie voor eenplaats in debak-
kerij vanhaarvader,omgoedvoorhaarvier-
jarige zoon te kunnen zorgen.
Rivera’s dood zalweinig opzienbaren in

het kleine El Salvador, dat 6miljoen inwo-
ners telt.Hetgeweld isdit jaargestaaggeste-
gen. Tijdensde eerste tienmaanden vandit
jaar teldehetNationaleForensisch Instituut
(IML) 5.614 moorden, een stijging met
77,6procent tegenoverdezelfdeperiodevo-
rig jaar. Alleen al in oktober waren er 676
moorden,ofgemiddeld21,8perdag.Cruge-
zegd: bijna één moord per uur. Met die
trendzalElSalvadorHondurasvandetroon
stoten als gevaarlijkste land terwereldmet
meer dan 90moorden per 100.000 inwo-
ners (oorlogsgebiedenals Syriënietmeege-
rekend). El Salvador is daarmee 20 keer ge-
vaarlijker dan de Verenigde Staten. Het
moordcijfer in El Salvador is nu hoger dan
tijdens de bloedige burgeroorlog (1979-
1992) die volgens een VN-schatting 75.000
levens eiste.

Die chaos is te wijten aan Salvadoranen
die tijdens de oorlognaar deVS trokken en
daar in de criminaliteit zijn beland. Na de
burgeroorlogstuurdederegeringvantoen-
maligpresidentGeorgeBushsr. - en laterdie
van zijn opvolger Bill Clinton - duizenden
Salvadoranenmet een strafbladweer naar
huis. Zenamendebendecultuurmeedie ze
hadden leren kennen in de gevangenissen
enindebuitenwijkenvanLosAngeles.Deri-
valiserendebendesMaraSalvatrucha(MS13)
enBarrio18(B18)kregenberuchte filialen in
ElSalvador.Decriminelentroffenbijhunte-
rugkeer een land aanwaar ze niet welkom
waren, dat armen instabielwas,maarwaar
wapens in overvloedwaren. Langzaamkre-
gen de teruggekeerde bendes steedsmeer
macht.Ookkansarme jongerenontleenden
aan de straatbendes een nieuwe identiteit,
status en een bron van inkomsten door
drugshandel en afpersing.

Bendes
Bijdeplaatsdelict schrijftdeopenbaaraan-
klager IrmaCabrera inhaarboekje. ‘Hetwas
geen ongeluk, dit was haar werkroute. De
schutters wisten dat ze hier zou passeren’,
zegt ze.VolgensCabrera isRivera’sdoodge-
relateerd aan bendes, ook omdat er geen
sporen van seksueel geweld zijn gevonden.
De politie schat dat zo’n 80 procent van de

moorden in El Salvador door bendeswordt
gepleegd.
Eenwapenstilstandtussenderegeringen

debendes in2012deedhetmoordcijfereven
zakken.Maardatveranderdemetdeverkie-
zingsoverwinning van de linkse president
Salvador Sánchez Cerén in juni vorig jaar.
Cerén, introduceerdezijn ‘PlanVeiligEl Sal-
vador’,datdenadrukoppreventieensociale
programma’s legt. Toch gebruikt Cerén
steeds vaker dehardehand.Hij beëindigde
begin januari officieel de wapenstilstand,
met meer moorden als gevolg. Tijdens de
eerste tienmaandenvan2015zijneral 5.614
moorden geteld, veelmeer dan de 3.924 in
2014.

Onopgehelderd
OpdedagdatRivera stierf,werden inElSal-
vador 13anderemoordengepleegd.Haar li-
chaam wordt naast drie met kogels door-
zeefde bendeleden vervoerd. Somswerken
de lijkschouwers indienstenvan24uur,om
het aantal lichamen te kunnen bijhouden.
Demeestedaders ontlopeneenvervolging:
94procent van allemoordenblijft onopge-
helderd. Omstanders zagen jongens weg-
rennen na de schoten te hebben gelost en

Rivera’s vader vertelt dat zijn dochter de
jongste tijd steedsbangerwasomnaarhaar
werk te gaan, omdat ze een gebied moest
doorkruisenwaar bendes de dienst uitma-
ken. Ze deedhet voor haar zoontje: van het

schaarsegelddatzeverdiende,kochtzekle-
ren en speelgoed voor hem. Haar familie
weetnietwaaromTatiana isdoodgeschoten.
Haar vader benadrukt dat Rivera niet werd
bedreigdof afgeperst, zehadookgeenrela-
tiemeteenbendelidof eenmilitair. ‘Maarer
kaneenandere redenzijn’, laathij zichont-
vallen, terwijl zijn stem zachter wordt. ‘Ze
was een tijdje geleden getuige van een
moord.’ Verderwil hij er niet over praten.

Na de burgeroorlog stuurde
de regering van president
George Bush sr. - en later die
van Bill Clinton - duizenden
Salvadoranenmet een
strafblad weer naar huis.

Het was geen ongeluk,
dit was haar werkroute.
De schutters wisten dat
ze hier langs zou komen.
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De politie schat dat zo’n 80 procent van demoorden in El Salvador door bendes wordt gepleegd. Het grootste deel blijft onopgehelderd. © ARIELLE VAN UITERT

Tatiana Rivera werd op weg naar haar werk vermoord. Volgens haar vader was ze de jongste tijd steeds banger om naar haar

werk te gaan. © ARIELLE VAN UITERT

HetFranseministerievanDefensieheeft zijneigen ‘Pentagon’. President
François Hollande opende gisteren in het zuidwesten van Parijs het
nieuwegebouw,dat 140.000m2groot is, 4miljard eurokostte en ruim
9.000 ambtenarenhuisvest. © EPA

De Koerdische PKK heeft gisteren
het eenzijdig afgekondigde staakt-
het-vuren opgezegd. De militante
Koerdensteldendevuurpauze inop
10 oktober, na de bloedige aanslag
bij het belangrijkste treinstation in
de hoofdstad Ankara. Het besluit
omhet bestand op te blazenwordt
volgens de PKK ingegeven door de
niet-aflatende oorlogspolitiek van
de regerende AK-partij van presi-
dentRecepTayyipErdoganendoor
de aanvallen die het regeringsleger
onverminderd op Koerdische doe-
len uitvoert.ANP

KoerdischePKK
zegteenzijdig
bestandop

Het Franse openbaar ministerie is
een formeel onderzoek begonnen
naar Karim Benzema. De spits van
RealMadridzoueenrolhebbenge-
speeld bij de afpersing van zijn col-
lega-internationalMathieuValbue-
na.Diemoest 150.000 eurobetalen
omtevoorkomendateenseksvideo
vanhemopenbaar zouworden ge-
maakt.AlsBenzemaschuldigwordt
bevonden, kan hij een celstraf van
vijf jaar krijgen. Zijn advocaat zegt
dat de spits onschuldig is endat hij
niets met de afpersing te maken
heeft.ANP

Justitieopent
onderzoeknaar
topspitsBenzema

Er isopmerkelijkveelverzet inSpan-
je tegen een plan van de regering
omopstaatsscholeneentweejarige
cursus in stierenvechten te introdu-
ceren. Bij hetministerie vanOnder-
wijs werd een pakket met ruim
430.000handtekeningentegenhet
plan afgeleverd. De cursus kan vrij-
willigwordengevolgddoor leerlin-
genvan15 tot 17 jaar.De lessenvoor-
zien in 2.000 uur opleiding, zowel
theoriealspraktijk.Hetpraktijkdeel
omvat bijvoorbeeld les in het reini-
gen van het gecompliceerde kos-
tuumvande toreador.ANP

Verzet tegen les in
stierenvechtenop
staatsschool10miljoen

Het Franse gerecht heeft zijn

onderzoek naar de presiden-

tiële campagne van Nicolas Sar-

kozy in 2012 uitgebreid naar an-

dere uitgaven dan die van het

communicatiebedrijf Bygmalion.

Het gaat om een bedrag van

ruim 10miljoen euro. In het dos-

sier-Bygmalion zou 18,5 miljoen

via valse facturen aan Sarkozy’s

partij zijn toegeschreven.

5.614moorden
Tijdens de eerste tien maanden van

2015 zijn er in El Salvador al meer

moorden gepleegd dan in heel 2014.

ElSalvador,
gevaarlijkste
landterwereld
Metbijna eenmoordperuur is
El Salvadoropwegomdit jaar
het landmetdemeestemoorden ter
wereld teworden.
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