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Juarez was vroeger een bruisende stad. Ame-
rikanen uit de Texaanse grensstad El Paso, 
honderd meter verderop aan de andere kant 
van de brug over de Rio Grande, gingen 
graag een avondje stappen in de kleurrijke 
cafeetjes and restaurants. Nu is het uitgaans-
centrum van Juarez uitgestorven. Zwaarbe-
wapende militairen patrouilleren in Hum-
vees, hun vinger op de trekker van grote 
machinegeweren. De regering Calderon 
heeft de oorlog verklaard aan de drugskartels 
die Colombiaanse cocaine, Mexicaanse Mari-
huana en sinds kort ook lokaal geprodu-
ceerde chrystal meth de Verenigde Staten 
binnensmokkelen. En het is een buitenge-
woon vieze oorlog waarin elk respect voor de 
menselijkheid verdwenen is. Criminelen 
houden zich niet aan Conventie van Génève. 
Omkoping, terreur en intimidatie zijn de 
belangrijkste wapens van de drugshandel.
In twee jaar tijd zijn er al een slordige 18.000 
doden gevallen in het hele land, meer als het 
aantal slachtoffers van geweld, zowel militai-

ren als burgers, in Irak. Juarez neemt een 
kwart van deze slachtoffers voor zijn reke-
ning en is daarmee de gevaarlijkste stad in 
het land geworden. Op sommige dagen is het 
rustig, en vallen er een of twee doden. Op 
andere dagen zijn er pieken van 15 doden op 
een dag. Het gemiddelde ligt nu op 10 moor-
den dagelijks. September 2009 was de 
gewelddadigste maand in de geshiedenis van 
de stad, met een totaal van 316 ‘intentionele’ 
doden, zoals moorden eufemistisch worden 
aangeduid door de autoriteiten.
‘Iedereen is corrupt hier’, zegt een woord-
voerder van een overheidsinstantie in Juarez 
die uit veiligheidoverwegingen liever ano-
niem blijft. ‘Een politieagent verdient hoog-
uit 600 dollar per maand. De drugskartels 
betalen een paar duizend dollar maandelijks 
aan  agenten om de andere kant op te kijken. 
Zeg daar maar eens nee tegen. Vooral als 
nee-zeggen je eigen dood kan betekenen.’ De 
geschatte omzet van de Mexicaanse drugs-
maffia is rond de 20 miljard dollar, een aan-
zienlijk deel van de totale export naar de VS 
die 100 miljard bedraagt. Met dat geld kun-
nen heel wat mensen op de loonlijst 
geplaatst worden.
De corruptie heeft alle gelederen van de 
maatschappij doordrongen zodat zelfs de 
regering de politie niet meer vertrouwt en 

daarom het federale leger heeft ingezet. Op 
haar beurt, heeft de bevolking weinig ver-
trouwen in leger en de regering.
De 10.000  soldaten en federale politie die nu 
in Juarez patrouileren maken in ieder geval 
de stad er niet veiliger op. De eerste maan-
den zakte het moordcijfer, waarschijnlijk 
moesten de kartels even de kat uit de boom 
kijken. Daarna ging het moordcijfer weer de 
hoogte in. Het enige dat veranderd is het het 
type moordwapen en het tijdstip. Vroeger 
waren afrekeningen op klaarlichte dag met 
machinegeweren schering en inslag. Dat 
gebeurt nu nog steeds, maar de voorkeur ligt 
nu op executies na zonsondergang met dis-
cretere wapens zoals de kleine en uiterst 
populaire 9 millimeter.
             Weinig mensen hebben er nog ver-
trouwen in de dat de regering Calderon de 
‘Oorlog tegen Drugs’ zal winnen: In een 
recente opine peiling is slechts 20 procent 
positief, Volgens velen heeft Calderon zich in 
een wespennest gestoken waarin de rust niet 
snel meer zal wederkeren. Vroeger was er 
een soort gentlemen’s agreement met de 
drugsbaronnen. De overheid liet hen met 
rust en de kartels hielden het geweld keurig 
binnen eigen huis. Er gaan steeds meer 
stemmen op om deze modus vivendi weer op 
te nemen. 
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Na conulla acinisim do eugiam 
augiamc orpero etuercil dion veri-
ure cor sent dit, sit velessisl ea 
feummod dolore dolorperat. Ut 
prat, sustio dip et velit lute dolorer 
sustio dolore facin ullaorem eum 
venismolore core modipit aut 
utpat. Rud dunt wis non henis 
augiamet, conulputpat. Gue ver 
adip euisit auguerosto odolore feu 
faccumm olutat dignim nisci eu 
feuisim zzriustis nibh erit lan ver 
sectem vel duip ex etum nostie dit

Pit wis er siscin ea at.
Rilit nis nismolor sequam acilla con 
henit prat lummodo lortio diam 
zzriure minim dolessed dignit 
incipsum nostie tio ea facil ipisit 
lor susci te volor sequat nis et 
accumsandit autat.

Faccum zzriusto odolortis ex ex et 
acin hent nis nosto ea commodigna 
commy nibh eu feugait at utat.
Feugiam zzriure feummodolore vel 
ullandre tie magna facin eugait 

dolenit, commy nos nosting ele-
niam nulputat la consendrem dunt 
wis nonse duip eraessed minit 
venibh ex eui blandignis nibh eriu-
reet, vulput lam, quatum alis alis-
modo ea at. Endiam nullandreet 
iniam, quis aci etue vulla facilisis 
dolor si.

Et am vercil esed minciduisi.
Ut dionsequat. Nulla facil dolortin 
ut in heniamc onsectem vel utpa-
tum velis adit, veliquis.


