
 

 

 

Euro karavaan voor de 43 vermiste Mexicaanse studenten 

Amsterdam-17 en 18  mei 2015 De stichting Hester was uitgenodigd om een bijeenkomst bij te 

wonen van organisaties die hun steun betuigen aan de familieleden van de 43 studenten die op 26 

september 2014 tijdens een demonstratie in Iguala zijn ontvoerd door de Mexicaanse politie en van 

wie sinds die datum niets meer is vernomen. Zij studeerden aan de lerarenopleiding van Ayotzinapa, 

Mexico.  

Een delegatie uit Mexico is op rondreis door Europa om steun te vragen aan de internationale 

gemeenschap in hun strijd om gerechtigheid. Zij willen de studenten levend terug van de Mexicaanse 

autoriteiten. Een andere delegatie reist tegelijkertijd door de VS en Latijns-Amerika, met hetzelfde 

doel. 

De delegatie bestaat uit: 

Eleucadio Ortega Carlos de vader van een van de verdwenen studenten Mauricio Ortega 

Omar García, een student die tijdens de confrontatie met de politie was ontsnapt 

Román Hernández van de mensenrechtenorganisatie Tlachinolla. 

Tijdens de bijeenkomst presenteerden de aanwezige organisaties zich aan de delegatie uit Mexico.  

Arsène vertelde over de moord op Hester en haar ervaringen met de Mexicaanse autoriteiten. Haar 

verhaal maakte indruk op de Mexicanen en ze gaf de Spaanse vertaling van haar boek aan de leden 

van de delegatie. 

De vader van de verdwenen student vertelde dat hij koffieboer is en dat hij zijn zoon van kleins af aan 

geleerd heeft hoe je koffie moet planten en oogsten. Maar zijn zoon wilde meer. Eerst leerde hij voor 

timmerman en daarna ging hij naar de lerarenopleiding van Ayotzinapa. Zijn vader werkte hard om 

de kosten van de opleiding te betalen. Maar hij wist dat zijn zoon na deze opleiding verzekerd zou 

zijn van een baan. Alle studenten van de opleiding zijn van eenvoudige Indiaanse afkomst. De 

meesten zijn zonen van boeren.  

De Mexicaanse overheid heeft voor de verdwijning verschillende verklaringen gegeven. Een ervan is 

dat de studenten door een drugsbende zijn meegenomen en vermoord en dat hun lichamen op een 

vuilnisbelt zijn gedumpt. Maar Argentijnse forensische experts hebben die resten onderzocht en 

vastgesteld dat die niet van de verdwenen studenten zijn. Nu komt de overheid weer met andere 

verklaringen, maar de familieleden geloven die niet meer en hebben daarom dertien Europese 

landen bezocht om aan te dringen op onafhankelijk internationaal onderzoek, om de werkelijke 

oorzaak van de verdwijning van de studenten te kunnen achterhalen.  

 

 

 



 

 

 

Na de bijeenkomst was er een persconferentie en vervolgens een demonstratieve tocht door 

Amsterdam naar het Vondelpark.  

Nieuwsuur had die avond een reportage over het thema.  

De dag erna was er een bijeenkomst in het Leidse Universiteitsgebouw waar een panel deskundigen 

commentaar gaf. In het panel zaten: Hoofd Mensenrechten van BUZA, Alexandra Valkenburg, 

professor van de Mexicaanse universiteit John Ackerman, Marlies Stappers van Impunity Watch en 

mensen met internationaal recht als achtergrond. 

Wat opviel was dat John Ackerman stelde dat de verdwijning van de 43 studenten exemplarisch 

genoemd kan worden voor de systematische straffeloosheid die in Mexico bestaat. Hij benadrukte 

dat Mexico geen democratie is, zoals we hier denken, maar een dictatuur. Justitie doet haar werk zo 

gebrekkig dat hele gemeenschappen daarom zelf het heft in handen nemen op gebied van 

beveiliging en justitie. Hier in Europa heeft een overheid belangen in economie, maar kijkt tegelijk 

naar de sociale en mensenrechtelijke kant van de landsbelangen. In Mexico gaat die aandacht vooral 

naar de economie. 

Mevrouw Valkenburg gaf aan dat minister Koenders, net terug uit Mexico, in zijn bezoek zowel de 

algemene kant van de mensenrechten als deze specifieke zaak heeft aangeroerd. Op dit moment is 

een groep Argentijnse experts met dit onderzoek bezig. Ze benadrukt dat deze groep te vertrouwen 

is. Ze hoopt dat de studenten snel teruggevonden zullen worden. 

De verdere sprekers wezen nogmaals op het belang van internationale aandacht. Zonder die 

aandacht zou er zeker niets gebeuren. Tegelijkertijd werd aangegeven dat er bij de zoektocht 

honderden massagraven waren ontdekt.  

Alle internationale mensenrechtenconventies zijn medeondertekend door Mexico. De wetten zijn er 

wel, maar de navolging ontbreekt. Een constatering die ook al eerder door stichting Hester is gedaan. 

Voor Spaans verslag, kijk op: http://radiomedianaranja.com/ayotzinapa-quieren-culpar-a-las-

victimas-de-su-propia-desgracia/ 
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