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an Salvador, vroeg in de middag.
Het lichaam van Tatiana Rivera,
een 21-jarige bakkersdochter, ligt
langs de weg in het landelijke Nejapa, een buitenwijk van de
hoofdstad. De straten zijn afgezet
met gele politielinten. Haar fiets staat netjes
tegen een boom geparkeerd. Een paar uur
eerder werd Tatiana op haar dagelijkse route
van dichtbij door zes kogels in haar borst geraakt. Omstaanders zagen meerdere mannen wegrennen. Tatiana’s dood komt als een
grote schok voor haar ouders. Ze ruilde onlangs haar studie voor een plaats in de bakkerij van haar vader, om goed voor haar vierjarige zoon te kunnen zorgen.
Rivera’s dood zal weinig opzien baren in
het kleine El Salvador, dat 6 miljoen inwoners telt. Het geweld is dit jaar gestaag gestegen. Tijdens de eerste tien maanden van dit
jaar telde het Nationale Forensisch Instituut
(IML) 5.614 moorden, een stijging met
77,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Alleen al in oktober waren er 676
moorden, of gemiddeld 21,8 per dag. Cru gezegd: bijna één moord per uur. Met die
trend zal El Salvador Honduras van de troon
stoten als gevaarlijkste land ter wereld met
meer dan 90 moorden per 100.000 inwoners (oorlogsgebieden als Syrië niet meegerekend). El Salvador is daarmee 20 keer gevaarlijker dan de Verenigde Staten. Het
moordcijfer in El Salvador is nu hoger dan
tijdens de bloedige burgeroorlog (19791992) die volgens een VN-schatting 75.000
levens eiste.

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

Die chaos is te wijten aan Salvadoranen
die tijdens de oorlog naar de VS trokken en
daar in de criminaliteit zijn beland. Na de
burgeroorlog stuurde de regering van toenmalig president George Bush sr. - en later die
van zijn opvolger Bill Clinton - duizenden
Salvadoranen met een strafblad weer naar
huis. Ze namen de bendecultuur mee die ze
hadden leren kennen in de gevangenissen
en in de buitenwijken van Los Angeles. De rivaliserende bendes Mara Salvatrucha (MS13)
en Barrio 18 (B18) kregen beruchte filialen in
El Salvador. De criminelen troffen bij hun terugkeer een land aan waar ze niet welkom
waren, dat arm en instabiel was, maar waar
wapens in overvloed waren. Langzaam kregen de teruggekeerde bendes steeds meer
macht. Ook kansarme jongeren ontleenden
aan de straatbendes een nieuwe identiteit,
status en een bron van inkomsten door
drugshandel en afpersing.

5.614 moorden
Tijdens de eerste tien maanden van
2015 zijn er in El Salvador al meer
moorden gepleegd dan in heel 2014.
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

ElSalvador,
gevaarlijkste
landterwereld
Met bijna een moord per uur is
El Salvador op weg om dit jaar
het land met de meeste moorden ter
wereld te worden.

moorden in El Salvador door bendes wordt
gepleegd.
Een wapenstilstand tussen de regering en
de bendes in 2012 deed het moordcijfer even
zakken. Maar dat veranderde met de verkiezingsoverwinning van de linkse president
Salvador Sánchez Cerén in juni vorig jaar.
Cerén, introduceerde zijn ‘Plan Veilig El Salvador’, dat de nadruk op preventie en sociale
programma’s legt. Toch gebruikt Cerén
steeds vaker de harde hand. Hij beëindigde
begin januari officieel de wapenstilstand,
met meer moorden als gevolg. Tijdens de
eerste tien maanden van 2015 zijn er al 5.614
moorden geteld, veel meer dan de 3.924 in
2014.

Rivera’s vader vertelt dat zijn dochter de
jongste tijd steeds banger was om naar haar
werk te gaan, omdat ze een gebied moest
doorkruisen waar bendes de dienst uitmaken. Ze deed het voor haar zoontje: van het

Het was geen ongeluk,
dit was haar werkroute.
De schutters wisten dat
ze hier langs zou komen.
OPENBAAR AANKLAGER
IRMA CABRERA

Onopgehelderd
Op de dag dat Rivera stierf, werden in El Salvador 13 andere moorden gepleegd. Haar lichaam wordt naast drie met kogels doorzeefde bendeleden vervoerd. Soms werken
de lijkschouwers in diensten van 24 uur, om
het aantal lichamen te kunnen bijhouden.
De meeste daders ontlopen een vervolging:
94 procent van alle moorden blijft onopgehelderd. Omstanders zagen jongens wegrennen na de schoten te hebben gelost en

schaarse geld dat ze verdiende, kocht ze kleren en speelgoed voor hem. Haar familie
weet niet waarom Tatiana is doodgeschoten.
Haar vader benadrukt dat Rivera niet werd
bedreigd of afgeperst, ze had ook geen relatie met een bendelid of een militair. ‘Maar er
kan een andere reden zijn’, laat hij zich ontvallen, terwijl zijn stem zachter wordt. ‘Ze
was een tijdje geleden getuige van een
moord.’ Verder wil hij er niet over praten.

Bendes
Bij de plaats delict schrijft de openbaar aanklager Irma Cabrera in haar boekje. ‘Het was
geen ongeluk, dit was haar werkroute. De
schutters wisten dat ze hier zou passeren’,
zegt ze. Volgens Cabrera is Rivera’s dood gerelateerd aan bendes, ook omdat er geen
sporen van seksueel geweld zijn gevonden.
De politie schat dat zo’n 80 procent van de
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De politie schat dat zo’n 80 procent van de moorden in El Salvador door bendes wordt gepleegd. Het grootste deel blijft onopgehelderd. © ARIELLE VAN UITERT

HOLL ANDE OPENT FR ANS ‘PENTAGON’

AFPERSING

Koerdische PKK
zegt eenzijdig
bestand op

Justitie opent
onderzoek naar
topspits Benzema

De Koerdische PKK heeft gisteren
het eenzijdig afgekondigde staakthet-vuren opgezegd. De militante
Koerden stelden de vuurpauze in op
10 oktober, na de bloedige aanslag
bij het belangrijkste treinstation in
de hoofdstad Ankara. Het besluit
om het bestand op te blazen wordt
volgens de PKK ingegeven door de
niet-aflatende oorlogspolitiek van
de regerende AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan en door
de aanvallen die het regeringsleger
onverminderd op Koerdische doelen uitvoert. ANP

Het Franse openbaar ministerie is
een formeel onderzoek begonnen
naar Karim Benzema. De spits van
Real Madrid zou een rol hebben gespeeld bij de afpersing van zijn collega-international Mathieu Valbuena. Die moest 150.000 euro betalen
om te voorkomen dat een seksvideo
van hem openbaar zou worden gemaakt. Als Benzema schuldig wordt
bevonden, kan hij een celstraf van
vijf jaar krijgen. Zijn advocaat zegt
dat de spits onschuldig is en dat hij
niets met de afpersing te maken
heeft. ANP

Het Franse ministerie van Defensie heeft zijn eigen ‘Pentagon’. President
François Hollande opende gisteren in het zuidwesten van Parijs het
nieuwe gebouw, dat 140.000 m2 groot is, 4 miljard euro kostte en ruim
9.000 ambtenaren huisvest. © EPA
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10 miljoen
Het Franse gerecht heeft zijn
onderzoek naar de presidentiële campagne van Nicolas Sarkozy in 2012 uitgebreid naar andere uitgaven dan die van het
communicatiebedrijf Bygmalion.
Het gaat om een bedrag van
ruim 10 miljoen euro. In het dossier-Bygmalion zou 18,5 miljoen
via valse facturen aan Sarkozy’s
partij zijn toegeschreven.

SPANJE

Verzet tegen les in
stierenvechten op
staatsschool
Er is opmerkelijk veel verzet in Spanje tegen een plan van de regering
om op staatsscholen een tweejarige
cursus in stierenvechten te introduceren. Bij het ministerie van Onderwijs werd een pakket met ruim
430.000 handtekeningen tegen het
plan afgeleverd. De cursus kan vrijwillig worden gevolgd door leerlingen van 15 tot 17 jaar. De lessen voorzien in 2.000 uur opleiding, zowel
theorie als praktijk. Het praktijkdeel
omvat bijvoorbeeld les in het reinigen van het gecompliceerde kostuum van de toreador. ANP

