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Mexico: Persvrijheidorganisaties eisen
nieuw onderzoek naar moord op
Mexicaanse journaliste
Een nieuw rapport over de moord op de Mexicaanse journaliste Regina Martínez

vindt sterke aanwijzingen voor belemmering van de rechtsgang door lokale

autoriteiten. Vooraanstaande persvrijheidorganisaties roepen de Mexicaanse

federale autoriteiten op de moordzaak te heropenen en de moordenaars te

berechten.

Het rapport “The Murder of Regina Martínez Perez: an Opportunity for Justice” is een

onderdeel van A Safer World for the Truth, een initiatief van Free Press Unlimited

(FPU), Reporters Without Borders (RSF) en de Committee to Protect Journalists

(CPJ).

Regina Martínez werd vermoord in de Mexicaanse staat Veracruz in 2012, toen

Veracruz het toneel was van een van Mexico’s vele drugsoorlogen. De Openbaar

Aanklager van Veracruz onderzocht de zaak, wat leidde tot de arrestatie en

berechting van een verdachte.

Serieuze fouten

Dit rapport documenteert serieuze fouten in het officiële onderzoek van de autoriteiten

in Veracruz. Het rapport stelt bovenal dat de berechting van de verdachte in de

moordzaak berust op een bekentenis die is verkregen door middel van marteling.

Daarnaast presenteert het rapport verscheidene getuigenverklaringen die het officiële

onderzoek ernstig in twijfel trekken. Tot slot stelt het rapport dat Martínez is vermoord

vanwege een specifieke publicatie over een politieke affaire.

Het rapport concludeert dat de moordzaak van Regina Martínez gecompromitteerd is

door de autoriteiten in Veracruz. Er zijn sterke aanwijzingen van belemmering van de

rechtsgang door detectives werkzaam voor de Procureur-Generaal van Veracruz.

Oproep

Gezien deze bevindingen roepen persvrijheidorganisaties Mexico’s Speciale

Aanklager voor Misdaden tegen de Vrijheid van Meningsuiting (FEADLE) op om de

 



jurisdictie van Regina Martínez’ zaak over te nemen en vooruitgang te boeken in het

onderzoek.

“Een journalist vermoorden is het veiligste misdrijf ter wereld: in negen van de tien

moorden gaat de moordenaar vrijuit. Mexicaanse autoriteiten moeten zich inzetten

voor gerechtigheid voor Regina Martínez, en zo een einde te maken aan de

straffeloosheid," zegt Leon Willems, Directeur van Free Press Unlimited (FPU)

Joel Simon, Executive Director bij het Committee to Protect Journalists (CPJ), zegt:

“Mexico is al lange tijd een van de gevaarlijkste plekken ter wereld voor journalisten.

De Mexicaanse autoriteiten moeten hun uiterste best doen om straffeloosheid aan te

pakken en de moordenaars van journalisten voor het gerecht te brengen. Het

heropenen van de zaak van Regina Martínez is daarin een belangrijke stap.”

Christophe Deloire, Secretaris Generaal van Reporters Without Borders (RSF), zegt:

“Regina Martínez was een dappere journaliste die vermoord werd voor haar werk als

journaliste. Haar moord moet worden opgelost en er moet gerechtigheid komen.”

Dodelijkste straat

Mexico is het gevaarlijkste land ter wereld op het westelijk halfrond. Volgens

onderzoek van de CPJ zijn er in 2020 ten minste vijf journalisten vermoord vanwege

hun werk. Veracruz is een van de dodelijkste staten voor de pers. Tussen 2011 en

2020 werden er tenminste 21 journalisten vermoord.

Het rapport “The Murder of Regina Martínez Perez: an Opportunity for Justice” is een

onderdeel van A Safer World for the Truth, een initiatief van Free Press Unlimited

(FPU), Reporters Without Borders (RSF) en de Committee to Protect Journalists

(CPJ) waarmee geprobeerd wordt gerechtigheid te bereiken voor vermoorde

journalisten. Dit is het eerste rapport in een serie onderzoeken naar onopgeloste

moorden van journalisten wereldwijd.
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Bekijk het volledige rapport hier:

https://www.saferworldforthetruth.com/investigations.
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