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Högt upp på en av kullarna i 
Ecatepec bor Cruz Pérez. Från ga-
tan, innanför grinden, går en smal 
trappa ner för sluttningen till det 
enkla huset. Hon går sällan ut nu 
för tiden. Det gör ingen i familjen, 
om de inte måste. 

– Allt började den 12 juni 2012, 
när en granne våldtog min dot-
ter, bara några hus härifrån, och 
vi anmälde honom, förklarar hon. 

Jessica Lucero Olvera Pérez var 
14 år den där sommaren. Grannen 
var 22 när de hamnade på en fest 
med gemensamma vänner. När 
hon var på väg hem drog gran-
nen in henne på en övergiven 
tomt och våldtog  henne.  Redan 
samma  natt  åkte  Cruz  till poli-
sen med sin dotter för att göra en 
anmälan. 

– De förhörde min dotter och 
mig och gav henne en tid hos 
rättsläkar en dagen efter. 

FÖR ATT KUNNA gå vidare med ut-
redningen bad polisen om mot-
svarande 1 000 kronor – pengar 
som familjen inte hade. Korrup-
tion är en del av vardagen i Mexi-
ko och att en polis ber om pengar 
är inte ovanligt. Lönerna är låga 

och ofta saknas resurser till såväl  
bensin som utredningstekniska 
åtgärder. Upprepade gånger har 
den organiserade brottsligheten 
visat sig ha förgreningar högt upp 
inom såväl polisväsendet som 
bland politiker. 

UNGEFÄR EN VECKA efter polisan-
mälan står plötsligt flera personer 
ur grannens familj utanför dör-
ren för att komma överens om en  
uppgörelse, för att våldtäktsan-
mälan ska dras tillbaka. 

– Jag sa nej, att det han hade 
gjort mot min dotter inte var vad 
som helst och att det måste redas 
ut korrekt, enligt lagen. Då sa de 
att vi skulle få ta konsekvenserna. 

När Jessica två veckor senare 
själv stöter ihop med grannen 
kommer nya hot. 

– Han säger till henne att dra 
tillbaka anmälan, med fula ord 
och allt, för annars kommer han 
göra slut på henne. Min dotter 
kommer hem helt hysterisk: liv-
rädd, gråtande och säger att vi 
måste dra tillbaka anmälan, att 
hon inte vill att det ska hända mig 
eller någon annan i familjen nå-
got. Men när vi lugnat ner henne 

åker vi tillbaka till polisen och 
anmäler hoten. En vecka senare 
dödar de min dotter. 

ECATEPEC ÄR EN av de mest mar-
ginaliserade och våldsdrabbade 
kommunerna i delstaten Mexiko, 
som omringar huvudstaden och 
har bland den högsta brottslighe-
ten i hela landet. 2015 anmäldes 
fler mord här än i någon annan 
delstat och våldet mot kvinnor 
har gjort regionen ökänd. Förra 
året mördades minst 258 kvinnor 
här och många av kropparna vi-
sade spår av tortyr. 

Dessutom: alla försvunna. Dött-
rarna, systrarna och mödrarna 
som skulle gå till affären på hör-
net eller var på väg till jobbet el-

Kvinnomord     en mexikansk vardag
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SORGEN LEVER I HEMMET. Stereon som förr brukade spela hög musik står oftast tyst numera. Cruz Pérez liv vändes                   upp  och ner när Jessica Lucero Olvera Pérez mördades. Kvar har hon dotterns gosedjur. Under åttonde mars fokuseras en stor del av de feministiska slagorden på mördandet av flickor och kvinnor. 
  

”När vi lugnat ner 
henne åker vi till-
baka till polisen och 
anmäler hoten. En 
vecka senare dödar 
de min dotter.

CRUZ PÉREZ 

I  Mexiko dödas i snitt sju kvinnor om dagen. Det utbredda 
våldet bärs upp av såväl korruption som straffrihet och  
en ingrodd machokultur. ”Inte en till” ekar slagorden från 
aktivister, men dödandet av kvinnor och flickor fortsätter. 

ler skolan. De som aldrig kom hem 
igen; som är spårlöst borta. När en  
flicka eller kvinna försvinner  i  
Mexiko är standardsvaret  från  po-
lisen att hon antagligen bara ”har  
gett  sig  iväg  med  sin  pojkvän” 
och att de anhöriga måste vänta  i 
72 timmar innan de kan få någon 
hjälp. Trots att den första tiden är 
den allra mest kritiska för möjlig-
heten att hitta personen vid liv  är 
tidsgränsen praxis i stora delar av 
landet och många  anhöriga  vittnar  
om  att  ingenting  blir  gjort  om  
de   inte  själva  engagerar  sig  i ut-
redningen och ständigt kräver svar. 

Även i Jessicas fall var familjen 
tvungen att ligga på för att brot-
ten överhuvudtaget skulle utredas.  
Idag känner Cruz att de har kom-

mit en bit på vägen, men det har 
varit en lång kamp. 

– Innan vi kom dit vi är idag var 
jag tvungen att stå ut med föro-
lämpningar från såväl polisen som 
andra  myndigheter. En del ville  få 
mig att känna mig skyldig, eller att 
tro att det var min dotters fel för att 
hon inte visste att välja sina vänner 
bättre. Men det var vänner hon li-
tade på och i stort sett hade vuxit 
upp tillsammans med. 

SEDAN 2007 HAR antalet kvinnom-
ord ökat kraftigt i Mexiko och i hela 
landet mördas uppskattningsvis 
sju kvinnor varje dag. Enligt Vivi-
ana Muciño Marquez från organi-
sationen Medborgarobservatoriet 
mot genusvåld, försvinnanden och 

kvinnomord, är bristen på vilja och 
kompetens hos polis och åklagare 
en viktig förklaring till den höga 
brottsligheten. 

– Till en början utreder de inte 
ens och det finns ingen samord-
ning mellan myndigheterna. Vål-
det har normaliserats och det finns 
en stor rädsla för att anmäla. 

Hon  förklarar  att  bristen  på  
åtgärder  mot  exempelvis  våld  i  
nära  relationer  ofta  leder  till att 
kvinnan går tillbaka till sin part-
ner, som i värsta fall dödar henne. 
Precis som i Jessicas fall  kan  det  
också  förekomma  hot  som  gör  
att  människor  låter bli  att  gå  till  
polisen  eller drar tillbaka anmälan 
i efterhand. Allt  detta  bidrar  till  
en  utbredd  straffrihet.  Trots  att  
mörkertalet  vad  gäller  exempelvis  
våldtäkter  kan  antas  vara  enormt  
leder  bara  runt två  procent  av  alla  
anmälningar  till  fällande dom. 

När Jessica går längs den smala 
trappan upp till vägen för sista 
gången är det  den 13 juli. Hon ska 
gå och äta tacos med sin pojkvän 
som är på väg för att möta henne. 
Men när han väl kommer fram till 
grinden är hon inte där.

– Han frågar efter henne men jag 
säger att hon gått ut för att vänta på 
honom. När jag fö

rstår att de inte är tillsammans 
börjar jag leta. Först morgonen ef-
ter hittar vi henne, berättar Cruz. 

I  ett  hörn  av  det  enkla  köket,  
med  mintgrönt  målade  väggar  av  
tegel, står  en  gammal stereo tyst.  
När  Jessica  var  hemma  strömma-

de  nästan  alltid  musik  på  hög  vo-
lym  ur  högtalarna. Hon skämtade 
mycket och var nästan alltid glad. 

– Det var alltid musik på och hon 
sjöng alltid. Sedan hon försvann är 
det inte samma sak längre.  Kanske  
sätter  vi  på  musik  någon  gång  
ibland,  men  det  är väldigt  sällan,  
förklarar Cruz. 

GRANNEN DÖMDES SENARE för våld-
täkten på Jessica, men enligt myn-
digheterna finns det inga kopp-
lingar mellan den och mordet på 
henne en månad senare. Ändå är 
Cruz övertygad om att grannen 
ligger bakom även det. 

– Att säga att jag får ta konse-
kvenserna, betydde för mig att de 
skulle göra något mot någon av oss. 
Så för mig är han inblandad i min 
dotters död, för sedan hotar han 

henne själv också, en vecka innan 
hon dör.

Förut arbetade både Cruz och 
hennes man, men numera stannar 
hon hemma. Jessicas bror, som har 
en psykisk funktionsnedsättning 
och lider av epilepsi, drabbades av 
en djup depression efter mordet 
och klarar sig inte själv. Tidigare  
var  Jessica hans sällskap. Även res-
ten av familjen har påverkats starkt 
mentalt och varje ärende har blivit 
till en oro. 

– Jag kan inte gå hemifrån och 
vara borta för länge, för då börjar 
familjen oroa sig. Det är samma sak 
för mig om mina barn går ut eller 
när min man går och jobbar, så vet 
vi vilken tid  han  ska  vara  hemma  
igen. Går det en timme till utan att 
jag hör av honom blir jag orolig och 
börjar tänka på vad som har hänt. 

Faktum är att hoten och trakasse-
rierna inte slutade i och med Jessi-
cas död. Familjen har tvingats byta 
telefonnummer och funderat på att 
flytta, men vet inte vart. 

– När vi låg på för att vi kände att 
utredningen inte kom någon vart 
började hoten komma igen. Nu är 
det lugnare, men vi har inte kunnat 
bevisa vem hoten kommer ifrån.  

*	1985 -2014 mördades över  
47 000 kvinnor i Mexiko. Sedan 
2007 har antalet ökat kraftigt. 
*	2013-2014 mördades uppskatt-
ningsvis i snitt sju kvinnor om 
dagen. 
*	2014 mördades fler kvinnor i 
Ecatepec än i någon annan kommun 
i Mexiko, 60 stycken. 
*	I juli 2015 aktiverades ett ”genus-
alarm” i flera av delstaten Mexikos 
kommuner, för att myndigheterna 
bättre skulle motverka våld mot 
kvinnor. Trots det vittnar civilsam-
hället om ett ökat antal kvinnomord. 
*	Delstaten Mexiko var den delstat 
där flest mord (på kvinnor och män) 
anmäldes 2015. 

*	Under 
2016 mör-
dades minst 
258 kvinnor 
i delstaten 
Mexiko. 
*	I delsta-
ten Mexiko 
uppger 78 procent av kvinnorna i 
åldern 30-39 att de någon gång ut-
satts för våld eller övergrepp. I hela 
landet är siffran 68 procent. 
*	De senaste fem åren har över 2 
000 kvinnor försvunnit i delstaten 
Mexiko, enligt människorättsorgani-
sationer. 
Källor: INEGI, UN Women, OCVDF,  
A fondo Edomex

Fakta: Kvinnomorden i Mexiko
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MINNESPLATS. Familjen har gjort 
i ordning ett litet altare för Jessica 
Lucero  Olvera Pérez på en vägg i 
hemmet.

ÅSA WELANDER
MEXIKO

Val med 
ekonomin  
i fokus
IRAN

Ekonomin är i fokus i Irans pre-
sidentval. Sanktionerna lättade 
efter kärnenergiavtalet 2015, 
men stora grupper har ändå 
inte fått bättre villkor. Frågan 
är hur mycket det missgynnar 
president Hassan Rohani som 
utmanas av Ebrahim Raisi.

Rohani vill öppna upp mot om-
världen, reformera statliga företag 
och locka utländska investeringar. 
Han fick i presidentvalet 2013 väl-
jarnas mandat att ingå kärnavtalet 
med USA, Kina, Ryssland, Storbri-
tannien, Frankrike och Tyskland. 
Han lovade standardlyft för be-
folkningen med avskaffade han-
delssanktioner. Men så har det inte 
blivit sedan avtalet trädde i kraft 
den 1 januari 2016.

Hans motståndare Raisi är en 
konservativ präst som basar över 
landets största religiösa stiftelse. 
Han står nära Irans högste andlige 
ledare Ali Khamenei – vars rang är 
över presidenten – och spekuleras 
en dag bli dennes efterträdare. I 
valrörelsen har Raisi lovat folket 
guld och gröna skogar: miljontals 

nya jobb, höjda löner och bidrag till 
fattiga. Hur det ska finansieras har 
Raisi varit vag om.

I gårdagens val hade över 54 mil-
joner rösträtt. På grund av ”till-
strömningen av väljare” förläng-
des vallokalerna öppettid först två 
timmar och sedan två timmar till 
klockan 20.30 svensk tid. I huvud-
staden Teheran fick det hållas öppet 
ännu en timme till, enligt BBC. Val-
resultatet väntas under lördagen.

BITTE HAMMARGREN,  Mellanös-
ternanalytiker vid Utrikespolitiska 
institutet, beskriver valet så här:

– Dels är det som en folkomröst-
ning huruvida det är värt för Iran 
att fortsätta stöda kärnenergiupp-
görelsen i dess nuvarande form.

– Dels har det genom Rohanis 
utspel i valkampanjen blivit ett val 
där frågan om Revolutionsgardets 
roll sätts i fokus. Han har sagt att 
de inte ska blanda sig i inrikespoli-
tiken. Och det är en anspelning på 
vad som hände 2009 när Ahmadi-
nejad blev omvald som president, 
säger hon.

Mahmoud Ahmadinejad var pre-
sident 2005–2013. Anklagelser om 
valfusk i valet 2009 ledde till de 
mest omfattande och våldsamma 
protesterna i Iran sedan revolutio-
nen 1979.

Elittrupperna i Revolutionsgar-
det, en halvmilitär styrka med stora 
affärsintressen, spelade en blodig 
roll vid oroligheterna 2009.

INTERNATIONELLA  valutafonden 
(IMF) spår 6,6 procent tillväxt i år, 
men bara hälften 2018, och noterar 
att Iran fått en miljon fler fattiga 
under det senaste budgetåret.

– Sedan valet 2013 har inflationen 
bekämpats, sanktionerna lättat och 
oljeproduktionen kunnat öka, men 
det har inte lett till att ekonomiska 
förbättringar sipprat ner till van-
liga människor, säger Bitte Ham-
margren.

Därtill är ungdomsarbetslöshe-
ten förskräckande hög, påpekar 
hon:

– Som regel har Rohani storstads-
borna, kvinnorna och de som vill ha 
öppningar till omvärlden. Men kan 
han mobilisera de unga arbetslösa?
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RÖSTAR. Irans sittande president Hassan Rohani i en vallokal i Teheran.

Fakta: Irans styre
*	Iran är en teokrati, där islams la-
gar utgör grunden för lagstiftningen 
och domstolarna. Makten utgår från 
den högste andlige ledaren, sedan 
1989 ayatolla Ali Khamenei.
*	Den verkställande makten ligger 
hos presidenten, som väljs på fyra 
år. Det är möjligt att sitta i två man-
datperioder i rad, vilket alla presi-
denter har gjort sedan revolutionen 
1979.
*	Vilka som får ställa upp i presi-
dentvalet beslutas av Väktarrådet. 
I år fanns 1 6636 kandidater varav 
bara sex godkändes. Två av dem har 
hoppat av. Av övriga fyra har bara 
Hassan Rohani och Ebrahim Raisi 
chans att vinna.
*	Får ingen av dem 50 procent av 
rösterna blir det en andra valom-
gång i nästa vecka.
*	I senaste valet 2013 var valdelta-
gandet drygt 70 procent. 

Källa: UTRIKESPOLITISKA  
INSTITUTET OCH BBC


