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Vedrørende statsbesøg af Mexicos præsident Enrique Peña Nieto 

 

 

 

Kære Lars Løkke Rasmussen, 

 

I anledningen af det kommende statsbesøg af den mexicanske præsident Enrique Peña Nieto 

vil vi gerne opfordre dig til at drøfte menneskerettighedssituationen i Mexico med præsidenten. 

I dette brev til vi fremhæve to områder, som vi særligt håber, at du vil rejse med præsidenten. 

Vi har desuden vedlagt afsnittet om Mexico fra Amnestys seneste årsrapport til orientering.  

 

Tortur er udbredt i Mexico, i særdeleshed som led i at fremtvinge tilståelser. En sag, der viser 

problemet, er kvinden Yecenia Armenta, der i juli 2012 blev tilbageholdt og tortureret af politiet 

i Mexico, indtil hun tilstod mordet på sin mand. Den tvungne tilståelse er det eneste ”bevis” i 

sagen. Siden anholdelsen er Yecenia to gange blevet undersøgt af uafhængige eksperter, som 

har konkluderet, at hun har været udsat for tortur. Vores anbefalinger er, at myndighederne 

løslader hende og foretager en fyldestgørende og uafhængig undersøgelse af hendes anklager 

om tortur, med efterfølgende retssager mod de skyldige.  

 

I december 2015 fremlagde præsidenten et forslag til en ny anti-tortur-lov, hvilket er positivt. 

Men der er flere mangler i lovudkastet, f.eks. er der ikke et tydeligt forbud mod at anvende 

’beviser’ fremkommet under tortur og der er ikke klare regler for undersøgelse og 

ansvarligholdelse for tortur. I praksis bliver anklager om tortur ikke undersøgt ordentligt. Mexico 

bør sikre, at alle anklager bliver undersøgt af uafhængige eksperter og med brug af 

retsmedicinske beviser i overensstemmelse med internationale standarder.  

 

Forsvindinger i myndighedernes varetægt er et stort problem i Mexico. Ifølge officielle tal er over 

27.000 personer savnede. Myndighederne fører ikke registre over, hvem politiet eller militæret 

anholder og i de få tilfælde, hvor der igangsættes en efterforskning efter forsvundne personer er 

disse så mangelfulde, at de sjældent fører til resultater og ingen stilles til ansvar for 

forsvindingerne. De grove mangler i myndighedernes efterforskning, sås bl.a. ved bortførelsen 

af 43 studerende i den sydlige delstat Guerrero i september 2014. Kun liget af en af de 43 er 

ind til videre fundet. En inter-amerikansk ekspertgruppe efterforsker nu sagen og det er vigtigt, 

at den mexicanske regering lever op til ekspertgruppens anbefalinger og sikrer at ofrene bliver 

eftersøgt og de skyldige draget til ansvar.  

 



 

Side 2 

Også på dette område har præsidenten fremlagt et lovforslag i december 2015, der skal styrke 

forebyggelsen og bekæmpelsen af tvungne forsvindinger. Et velkomment skridt, men det er her 

centralt, at lovforslaget styrkes, så det lever op til internationale standarder, herunder sikrer, at 

ansvaret for tvungne forsvindinger også kan placeres op i systemet og at pårørende til ofrene får 

tilbud om støtte.   

 

Vi håber, at du vil rejse vores bekymringer og vi står selvfølgelig til rådighed ved eventuelle 

spørgsmål.  

 

Venlig hilsen 

 

Trine Christensen 

Generalsekretær 

Amnesty International Danmark 


