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Byen med
800 drab 

om året
Ciudad Juárez er en af de 

farligste byer i verden. 
Narkokarteller har 

sat sig tungt på den 
mexicanske grænseby. 
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DØDENS
karteller
I den mexicanske grænseby Ciudad Juárez hersker narkokartellerne, og
byen er ved at genindtage den lidet fl��atterende titel som verdens farligste
by. Jyllands-Postens udsendte har været med politiet rundt i byen, hvor
myndighederne i princippet bestemmer, men hvor det er narkokarteller,
der styrer. Læs artiklen på de næste sider

I Ciudad Juaréz kæmper politiet en nærmest
umulig kamp mod narkodealerne og kartellerne
og for at opklare de mange daglige drab. 
FOTO: MARIELLA VAN UITERT
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En ung kvinde har anmeldt, at hun føler sig truet på livet af narkokartellerne, og politiet er kommet hende til undsætning. 

OLGA KETELLAPPER
MARIELLE VAN UITERT (foto)
Indblik@jp.dk

CIUDAD JUÁREZ

E
ngang var Ciudad Juárez ver-
dens farligste by. Den rolle er
byen igen ved at indtage. For så
længe morderne slipper af sted
med deres forbrydelser, og nar-
kotika har en høj værdi på den

anden side af den nærliggende grænse til
USA, vil drabene bare fortsætte. 

Ved siden af en sandet vej i ørkenen lidt
syd for Ciudad Juárez ligger ligene af tre
mænd i en bunke mellem yuccapalmerne.
Kroppene er opsvulmede og blå, og der er
tegn på tortur. Den kraftige lugt afslører, at
de har ligget der et stykke tid. 

»Se, de har fået skåret en af hænderne af,«
påpeger en af kriminalteknikerne. »Det bety-
der, at det er en narkorelateret forbrydelse.«

Narkodødsfald
Den narkorelaterede vold i Mexico er i
vækst. Med et gennemsnit på 80 mord om
dagen blev 2017 det mest dødbringende år,
siden landet begyndte at føre statistik. Også
i Ciudad Juárez, den farligste by i verden fra
2008 til 2011, er volden stigende, fordi nar-
kokarteller kæmper om magten. 

Ciudad Juárez ligger strategisk placeret på
handelsruten mellem den region, hvor der
dyrkes marihuana og opiumvalmuer, og
grænsen til USA, der er det vigtigste marked

for narko. Byen grænser direkte op til El Pa-
so, der er en af de tryggeste byer i USA.

Indbyggerne i Ciudad Juárez frygter, at de
igen vil komme til at opleve en belejring
som i 2010, hvor antallet af dødsfald eksplo-
derede til mere end 3.000, da både hæren og
det føderale politi blev sat ind. I denne pe-
riode, der går under tilnavnet ”udrensning-
en”, mistede mange uskyldige civile livet.
De, der kunne, forlod byen. 

I 2017 blev der begået mere end 800
mord, en voldsom stigning sammenlignet
med 546 i 2016 og 322 i 2015.

Luis Ángel
I et hus i distriktet Salvarcar ligger tomme
ølfl��asker, tøj, patronhylstre og affald spredt
rundt på gulvet. 

Oven over husets eneste vindue står der
med stavefejl ”Welcom to Inferno” (vel-
kommen til helvede) skrevet med kraftige,
sorte bogstaver. Bag den ødelagte sofa ligger
en ung mand i en sø af blod og med skjor-
ten trukket op.

Luis Ángel Rodriguez Contreras (27) med
tilnavnet Jacky er et af de utallige ofre i
marts. 

»Narkohandler,« konkluderer en af de kri-
minalteknikere, der er i færd med at ind-
samle beviser. Inde fra soveværelset lyder
den ildevarslende musik fra fi��lmen Jeepers
Creepers 3, der stadig kører.

»Vi lå og så fi��lm i sengen, da tre mænd
kom ind i huset og skød ham,« siger hans
23-årige kæreste, Lesly, grådkvalt. 

Den kønne, men noget hærgede unge
kvinde fortæller, at hun er afhængig af cry-
stal meth (metamfetamin) og af marihuana.
»Luis Angel solgte disse stoffer. Men efter sit
fængselsophold i sidste uge besluttede han
at ændre sit liv og holde op med at sælge
stoffer.«

To dage senere kører begravelsesoptoget,
en farverig blanding af gamle biler og nye
pickupper, i retning af San Rafael, de fattiges
kirkegård. 

Mens fi��re mænd graver et hul, synger to
mariachi-sangere for den døde: ”I want to
hug you but that is impossible because you
are with God” (”Jeg vil gerne omfavne dig,
men det er umuligt, for du er hos Gud”). 

Luis Ángels bror Carlos giver dem et par
pesos fl��ere gange for at få dem til at spille vi-
dere. Han drikker nervøst den ene øl efter
den anden. Lesly er ikke at se.

Ifølge Carlos blev hans bror myrdet, fordi
han truede en ven på Facebook, der skyldte
ham 1.000 pesos, ca. 335 kr. Nogle dage se-
nere blev den pågældende dræbt.

»Jeg advarede Luis Ángel og sagde, han
skulle fl��ygte, men han sagde, at han ikke
dræbte ham. Må han hvile i fred i himmeri-
ge, eller hvor han end er.«

Crystal meth
De fl��este af mordene er resultatet af en
kamp mellem Juárez- og Sinaloa-kartellet.
Sidstnævnte blev ledet af Joaquín Guzman –
kendt som El Chapo – der i 2017 blev udle-
veret til retsforfølgelse i USA. 
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Broderen er blevet anholdt for narkohandel, faderen for at være gået amok i forbindelse med anholdelsen, og nu instruerer politiet den ældste søster i en familie i, at hun har an-
svaret for de mindste søskende. 

»Juárez-kartellet og den tilknyttede bevæb-
nede bande Los Aztecas handler især med
heroin, kokain og marihuana. Sinaloa-kartel-
let og den tilknyttede bande Mexicles gør
mest i kokain, marihuana og crystal meth,«
siger assisterende politichef Benjamin Solis.

Juárez-kartellet tillader ikke handel med
crystal meth, fordi stoffet er utrolig farligt
og afhængighedsskabende. Det skyldes dog
ikke medfølelse med ofrene. 

»De fl��este misbrugere af crystal meth lever
i maksimalt tre år, så den form for handel er
ikke økonomisk interessant. Heroin- og ko-
kainmisbrugere kan blive meget ældre,« for-
tæller Benjamin Solis.

Narcos – kartellerne – sender beskeder
gennem deres mordofre.

Assisterende politichef Nancy Furlong vi-
ser en række billeder på sin mobiltelefon.
Hun står i spidsen for den efterforsknings-
enhed, der arbejder med mordene i byen. 

»En afskåret fi��nger eller hånd er tegn på,
at ofret har stjålet fra narcos. En anden ad-
varsel kan være et lig med en lyspære i den
ene hånd. Cristal betyder glas på spansk.
Lyspæren er en advarsel fra et kartel til et
andet om ikke at sælge crystal meth.«

Nogle dage senere bliver en meget betyd-
ningsfuld person hos anklagemyndigheden
angrebet. Han sidder ikke selv i bilen, der
bliver beskudt, men hans livvagt og en af
funktionærerne bliver dræbt.

Ressourcesvage drenge
De fl��este af voldsofrene er drenge som Luis

Ángel og vokset op i de fattige kvarterer.
Myndighederne taler som regel direkte om
misbrugere, bandemedlemmer eller bande-
relaterede mord i den kriminelle verden.
Eller de påstår, at ofret er en teenager, der
har været ude på gaden for sent om natten.

»Men de formuleringer er farlige, fordi de
skaber en ny moral. Hvis der sker noget med
dig, så er det din egen skyld,« siger Julia
Monárrez, der er direktør for forskningsin-
stituttet Colegio de la Frontera Norte. »Man
forvandler mennesker til affald i byen, så
myndighederne ikke behøver gøre noget.
Men i sidste ende er det regeringen, der har
ansvaret for volden på grund af en utrolig
manglen på omsorg for byen.«

Monárrez kalder det nekropolitik. 
»Der eksisterer en officiel regering sidelø-

bende med en parallelstat med organiseret
kriminalitet. Det er den sidstnævnte, der
afgør, hvem der skal lide den skæbne at dø.« 

Korruption er et kæmpestort problem. 
»De deler pengene mellem sig, helt op til

det øverste niveau. Der er ingen politisk
vilje til at ændre noget,« siger hun.

Patruljen
Byen ligner en krigszone. Mange civile har
forladt den på grund af volden. De kommer
aldrig tilbage. Mere end en fjerdedel af alle
boliger står tomme. I et forfaldent hus i di-
striktet Isla Hawaii ligger der brugte kanyler
spredt rundt på gulvet. 

»Vi forsøger at fi��nde misbrugerne og for-
handlerne, men de er som regel for hurtige

for os,« fortæller den assisterende politichef
Benjamin Solis.

Men alligevel anholder fi��re tungt bevæb-
nede politimænd nogle minutter senere den
44-årige heroinpusher Carlos Ricardo Elizal-
de Lira. De fi��nder omkring 15 piedras, hero-
inklumper, der ligner småsten. Carlos viser
sin tatoverede krop frem. 

»Jeg er en Azteca,« siger han stolt. 
Han er kendt af politiet og har tidligere

været arresteret for narkohandel. Lige ved
siden af det venstre øje har han tatoveret en
tåre som tegn på, at han sørger over en eller
anden.

Senere samme dag bliver tre teenagere til-
bageholdt for at ryge en joint. 

»Vi spørger altid, hvem de køber det møg
af, for at fi��nde frem til nogen højere oppe i
hierarkiet, men de vil aldrig sige noget,«
siger Benjamin Solis.

Det er mest unge mænd i alderen 15 til 30
år med store, løstsiddende bukser og kasket-
ter, der bliver undersøgt, fordi de ser mis-
tænkelige ud. 

»Ifølge mexicansk lov er det ikke lovligt at
anholde nogen uden direkte beviser,« for-
tæller Benjamin Solis. »Men, hey, vi er jo
nødt til at gøre noget.«

En stor del af befolkningen har ingen til-
lid til politiet, og man risikerer vilkårlige an-
holdelser. Af en rapport udgivet af Amnesty
International sidste år fremgår det, at »Poli-
tiet i Mexico anholder tilfældige mennesker
for at give indtryk af, at de rent fak-
tisk gør noget ved kriminaliteten. 

I ørkenen uden for byen fi��nder politiet tre lig. De har fået skåret hænderne af, hvilket
typisk betyder, at der er tale om en narkorelateret forbrydelse. 

En teenagedreng anholdes, fordi han sammen med nogle kammerater ryger en joint. 

Vi lå og så fi��lm i
sengen, da tre
mænd kom ind i
huset og skød ham.
Lesly, 
kæreste til Luis Angél, der blev
dræbt – formentlig pga. en tvist
om få hundrede kroner
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tiet tilbageholder nogle små fi��sk indimel-
lem, men de mangler både ressourcer og
personale til at anholde de tunge kriminelle
og efterforske forbrydelserne. De fl��este for-
brydelser bliver ikke engang anmeldt.

»Jeg har en gruppe på 20 personer til at ef-
terforske alle mord i Juárez,« fortæller assi-
sterende politichef Nancy Furlong. »Hele
mit team har travlt med de fem lig, vi har
fundet i dag. Der er ikke tid til at efterforske
tidligere mordsager og slet ikke til at arbejde
på alle åbne sager.«

En politibetjent, der gerne vil være ano-
nym, peger i retning af grænsen til USA,
som ligger kun fem kilometer væk. Narko-
handlen og den medfølgende vold vil blive
ved med at eksistere, så længe stofferne er
en formue værd på den anden side af græn-
sen. 

»Vi kan ikke slå narkokartellerne, der be-
står af tidligere militær- og politifolk, og
som er organiseret præcis som os, men er
bedre. Når en af dem bliver pågrebet eller
forsvinder, bliver han omgående erstattet af
en anden. Og dertil har de langt fl��ere penge
og bedre ressourcer,« siger Nancy Furlong. 

En af de tre mænd, der dræbte Luis Ángel,
bliver pågrebet, en bliver selv myrdet, og en
er på fl��ugt. Det er aldrig blevet meddelt,
hvem de tre myrdede mænd i ørkenen var,
og om nogen er blevet anholdt for dette tre-
dobbelte mord.

I slumkvarteret bliver patruljen kaldt ud til husspektakler hos et ungt par, hvor den unge
kvinde var blevet overfaldet af sin samlever, der hurtigt stak af. 

Den 44-årige heroindealer Carlos Ricardo er blevet anholdt, mens han handlede med
narko. 

Carlos, bror til Luis Àngel, med sin mor ved begravelsen. 

Vi kan ikke slå narkokartellerne,
der består af tidligere militær-
og politifolk, som er organiseret
præcis som os.
Nancy Furlong,
assisterende politichef

Dette gør alle til potentielle ofre for
krænkelse af menneskerettighederne,

tilfældige anholdelser og endog tortur.« 

Udnyttelse eller stoff��er
Under en tur med politiet i bydelen Anapra
bliver det åbenlyst, hvorfor mange unge
mennesker vælger et liv med narkohandel.
Mange af husene har hverken elektricitet
eller rindende vand. Her stinker af åben
kloak. Mennesker fra Centralamerika og
resten af Mexico kommer hertil, fordi de
kan få arbejde på en af de mange maquilado-
ras (fabrikker). Disse montagefabrikker blev
bygget af store internationale selskaber i
sidste århundrede med henblik på at levere
billige produkter til USA.

På en maquiladora tjener man 10 pesos
svarende til ca. tre kr. i timen, men som
narkohandler tjener man langt mere.
Hellere tre års godt liv end 30 års dårligt liv.
Det er ud fra denne tankegang, at mange
unge går med i en bande. Unge mennesker
med visum til ind- og udrejse af USA rekrut-
teres via Facebook.

»Vi søger fordomsfri kvinder, der ønsker
at arbejde i den kommende weekend og tje-
ne en god løn,« skriver en person med falsk
foto og kun 15 venner i en Facebook-grup-
pe, der tilbyder arbejde i Juárez.

»De unge mennesker har ikke mange an-
dre muligheder i denne type slum,« siger as-
sisterende politichef Benjamin Solis. »De
trues med et våben og får valget mellem at
sælge stoffer eller dø.«

Han er enig med Julia Monárrez fra forsk-
ningsinstituttet Colegio de la Frontera Nor-
te i, at regeringen burde gribe ind. 

»Alting her udspringer af den ekstreme
fattigdom. Regeringen burde sørge for job,
uddannelse og steder, hvor unge mennesker
kan dyrke sport.«

Straff��rihed
Risikoen for at blive straffet for en forbry-
delse i Mexico er ganske lille. Kun ca. 1,5
pct. af forbrydelserne fører til en straf. Poli-


