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VÄRLDEN

Hon var arg när hon stod där på bår-
huset. Arg för att hennes son Julio 
César Ramírez Nava inte hållit sitt 
löfte och tagit hand om sig.

– Hur kunde det vara möjligt, 
när han samma dag hade sagt att 
han skulle ta hand om sig och att vi 
snart skulle ses, att det inte blev så?

Snart ett år senare är Bertha Nava 
Martínez fortfarande arg. Hennes 
son gick första terminen på lärar-
högskolan i Ayotzinapa den där 
kvällen när han och de andra var i 
Iguala för att protestera och samla 
pengar till den årliga minnesdagen 
av studentmassakern på Tlatelolco-
torget 1968.

– Han var en bra kille, full av liv 
och lust. Han tyckte om att spela 
fotboll, basket, att träna. Han hade 
vänner överallt.

HON SER STARK ut; viker inte med 
blicken. Hon måste veta vad som 
hände den där kvällen när polisen 
attackerade bussarna som hennes 
son och de andra lärarstudenterna 
lagt beslag på inför manifestatio-
nen; måste veta varför han och fem 
andra dödades och vart de 43 som 
fördes bort tog vägen.

– Min son gav sitt liv för sina 
kamrater och jag måste fortsätta 
där han lämnade. Han är tillsam-

mans med dem och kommer att 
vara det fram till den dag de dyker 
upp. Nu är det upp till mig att fort-
sätta kampen tills vi hittar dem, 
förklarar Bertha.

Omar García Velásquez fick inte 
plats. När polisen fyllde sina bilar 
med studenter blev det fullt och han 
och flera andra sprang.

– Jag var kvar på skolan när kom-
pisarna först ringde och berättade 
att polisen attackerade dem. Då åkte 
vi dit direkt.

Han hörde skotten; såg blodet. 
Men han kom undan.

De 43 som fick plats i polisens 
bilar lämnades enligt den officiella 

versionen över till det kriminella 
gänget Guerreros Unidos, som ska 
ha avrättat, dumpat och bränt krop-
parna på en soptipp i närliggande 
Cocula.

DELSTATSGUVERNÖREN I GUERRERO 
tvingades avgå och borgmästaren 
i Iguala och hans fru är anklagade 
för att ha beordrat bortförandena. 
Redan i januari sa president Enri-
que Peña Nieto att det var dags att 
gå vidare; att Mexiko skulle lämna 
försvinnandena av lärarstudenterna 
bakom sig. Men de anhöriga har 
vägrat tro på den officiella versionen 
och tillsammans med tiotusentals 
demonstranter fortsatt att kräva 
sanning och rättvisa.

– Vem försöker de lura? Vi har 
ingen utbildning, åtminstone inte 
jag, varken grundskola eller något 
annat, men vi tror dem inte, för vi 
vet hur regeringen beter sig, säger 
Bertha.

I början av september presentera-
des en oberoende utredning gjord 
av internationella experter, som gav 

kritikerna rätt och konstaterade att 
de 43 kropparna omöjligen kan ha 
bränts på soptippen i Cocula. Det 
finns inga bevis som pekar på att 
det förekommit en brasa av storle-
ken att kremera ens en enda kropp, 
skriver expertgruppen, som också 
pekar ut flera grava brister i den of-
ficiella utredningen och lyfter fram 
en femte buss i ljuset.

– Det bekräftar vår version. Vi har 
hela tiden sagt att det var fem bus-
sar och frågat varför det inte utred-
des. Men de brydde sig inte om våra 
vittnesmål – för de ville dölja något, 
säger Omar.

ATT DEN FEMTE bussen helt uteläm-
nats från den statliga utredningen, 
tolkar experterna som att bussen 
kan spela en central roll för vad 
som hänt. Gruppen pekar på möj-
ligheten att bussen användes för 
att frakta heroin eller pengar från 
knarkhandeln och att det var moti-
vet till det hårdföra tillslaget.

I jakten på studenterna har minst 
60 massgravar hittats i delstaten 

* * De fördes bort och försvann spårlöst. Ett år senare är de 43  
lärarstudenterna från Ayotzinapa fortfarande högaktuella i Mexiko.  
Fel och brister i utredningen har ökat kraven på sanning och rättvisa, 
samtidigt som landet skakas av nya skandaler.
* * – Min son gav sitt liv för sina kamrater och jag måste fortsätta  
där han lämnade, säger mamman Bertha Nava Martínez.

Guerrero, som blottlagt den mycket 
djupare avgrund som gömmer sig 
bortom Ayotzinapa. För studenter-
na är långt ifrån ensamma. Enligt 
officiella siffror är över 25000 per-
soner försvunna i Mexiko. Män-
niskorättsorganisationer talar om 
långt fler.

MARCELA TURATI ÄR journalist på 
tidningen Proceso och har bevakat 
försvinnanden i flera år. Hon upp-
lever att det tidigare har varit svårt 
att få gehör för berättelserna, men 
i och med Ayotzinapa förändrades 
något.

– De 43 var annorlunda på flera 
sätt: De är många, de är unga, de är 
fattiga studenter och alla försvann 
vid ett och samma tillfälle. Det 
fanns medier på plats den kvällen 
och det var första gången vi tydligt 
kunde se det vi redan visste hände, 
att politiker opererar tillsammans 
med knarkkartellerna.

Samtidigt som den officiella 
versionen av vad som hänt stu-
denterna får allt mer kritik, skakas 

Mexiko av nya skandaler. I somras 
hittades fem personer torterade 
och skjutna i huvudet i en lägen-
het i Mexico City.

Två av kropparna visade sig 
tillhöra människorättsaktivisten 
Nadia Vera och bildjournalisten 
Rubén Espinosa, som båda flytt 
delstaten Veracruz efter att ha 
blivit hotade av människor med 
koppling till delstatsregeringen. 
Dådet uppmärksammades stort in-
ternationellt och bilden av Mexiko 
förvärrades igen.

PERUKER, HATTAR, MÅLADE kinder 
och ögonlock i flaggans färger rött, 
vitt och grönt syns överallt inför 
Mexikos självständighetsdag. Men 
när presidenten går mot balkongen 
på presidentpalatset buar männ-
iskor. När han ropar det klassiska 
Viva México! hörs andra svar från 
flera håll.

– Dra åt helvete! Dra åt helvete! 
– Mördare! Mördare!
Halvvägs genom  mandatperio-

den är president Peña Nieto minst 

sagt pressad från flera håll. I au-
gusti visade en opinionsmätning 
att två tredjedelar av mexikanerna 
underkänner hans ledarskap och 
tvärtemot löftena haltar ekonomin 
kraftigt. Peson är rekordsvag gent-
emot USA-dollarn och presidenten 
själv har svärtats ner av flera korrup-
tionsskandaler.

– Jag har svårt att tro han kan 
stanna sina sex år vid makten. Mex-
iko har inte haft någon militärkupp 
sedan innan revolutionen (1910), 
men han kan lika gärna bli sjuk 
eller mördad eller vad som helst, 
säger Edmé Domínguez, docent 
i freds- och utvecklingsforskning 
med inriktning mot Latinamerika, 
vid Göteborgs universitet.

HON MENAR ATT det finns mäktiga 
intressen som bidragit till att Peña 
Nieto blev president, som också 
kan dra undan mattan för honom 
om han blir för obekväm. Men det 
finns också en stark folklig opinion 
som inte är beredd att ge upp.

–  De borde vara försiktiga. Vi har 

valt fredliga och lagliga vägar för att 
fördöma det här. Nu får vi se vad de 
syr ihop. Men vi kommer inte att ta 
emot några fler historiska lögner 
eller acceptera några nya påhittade 
förklaringar, säger överlevaren 
Omar García Velásquez.

DET HAR GÅTT nästan ett år sedan 
Bertha Nava Martínez fick identi-
fiera sin son på bårhuset. Men ännu 
har hon inte haft möjlighet att be-
arbeta sorgen.

–  Jag väntar hela tiden på att han 
ska komma och knacka på dörren, 
säga att han är hemma nu. Men så 
länge vi saknar de 43, kommer vän-
tan att fortsätta. Vi kommer inte att 
ge upp. Som jag har sagt till reger-
ingen: Vill de att vi tystnar så måste 
de massakrera oss som de gjorde 
med våra pojkar. Men så länge vi 
har liv och röster, kommer vi att 
fortsätta skrika åt dem; att vi vill 
ha de 43 pojkarna tillbaka.
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FÖRLORADE SIN SON. Bertha Nava Martínez är en av de många anhöriga som driver kampen för rättvisa och sanning om vad som hände studenterna från 
Ayotzinapa för ett år sedan. 

Omar García 
Velásquez fick inte 
plats. När polisen 
fyllde sina bilar med 
studenter blev det 
fullt och han och 
flera andra sprang.

TYSTNAR INTE. Varje månad sedan försvinnandena har stora demonstrationer 
genomförts i Mexico City, med krav på att få tillbaka studenterna levande. 

ILSKA. Vid firandet inför Mexikos självständighetsdag hördes missnöjet på 
flera håll. I förgrunden människor som ropar ”Dra åt helvete!” till presidenten. 

KRAFTIGA PROTESTER. Skandalen med lärarstudenterna har engagerat fler sorters människor än många andra protester. Allt ifrån barnfamiljer och äldre till studenter och akademiker har samlats runt                 kraven på rättvisa.
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