
Beste schrijfabonnee.

We hopen dat u een goede vakantie hebt gehad. Hier is de september brief die 
gaat over het vluchtelingenprobleem van de VS en Mexico.

De regeringen van de Verenigde Staten en Mexico onderhandelen over een zogenaamd 
‘veilig derde land overeenkomst’. Dit houdt in dat migranten die via Mexico proberen de 
VS binnen te komen in Mexico asiel moeten aanvragen. Mexico ontvangt in ruil 
financiering voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad. De VS probeert al langer
haar internationale verantwoordelijkheid om vluchtelingen en asielzoekers te beschermen
af te wentelen op haar zuiderbuur.

Verreweg de meeste migranten die via Mexico naar de VS trekken komen uit Centraal-
Amerikaanse landen, zoals El Salvador en Honduras. Deze landen behoren tot de meest 
gewelddadige landen ter wereld.

Mexico is niet goed toegerust om de grote aantallen vluchtelingen en asielzoekers te 
registreren en op te vangen. In 2017 vroegen bijna 15.000 mensen in Mexico asiel aan. 
Ook schendt Mexico het principe van non-refoulement, dat betekent dat mensen niet 
teruggestuurd mogen worden naar een land waar hun leven in gevaar is. Als de deal 
doorgaat staan duizenden mensenlevens op het spel. In het Mexicaanse grensgebied, 
waar ze op dit moment hun asielaanvraag afwachten, lopen migranten het gevaar te 
worden ontvoerd of vermoord.

Na het uiteenzetten van uw standpunt ongeveer verwoord in het bovenstaande 
vraagt u aan de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken de overeenkomst 
met de VS niet te ondertekenen.

Namens Amnesty International Noordwijk:
Mirjam van der Meulen Noordwijk-binnen 071-3618112
Anneke Grondsma  Noordwijk aan zee 071-3625867
Denkt u aan de handtekening onder de originele brief?

Goed nieuws:
Johan Teterissa is overgebracht van een gevangenis op Java naar een op de Molukken, 
dichter bij zijn familie.

Juni 2007 voerde hij met anderen op Ambon een traditionele dans op voor de 
Indonesische president waarbij ze met de verboden vlag van Zuid-Molukken zwaaiden. 
Hij kreeg 15 jaar celstraf voor 'rebellie'. De Indonesische autoriteiten overwegen 
vrijlating. Naar hun zeggen waren de duizenden brieven die namens Amnesty 
International geschreven zijn een belangrijk pressiemiddel. Ook u heeft brieven gestuurd,
zelfs 2 keer.


