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Lijst van afkortingen
ACAPS

Assessment Capacities Project

AI

Amnesty International

APES

Asociación de Periodistas de El Salvador

ARENA

Alianza Republicana Nacionalista

ARPAS

Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador

AZG

Artsen Zonder Grenzen

BBC

British Broadcasting Corporation

BBP

Bruto Binnenlands Product

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CEAR

Comisión Española de Ayuda al Refugiado

CISR

Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

CPJ

Committee to Protect Journalists

DAMI

Dirección de Atención al Migrante

FMLN

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

FP

Foreign Policy

FUSADES

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

HRW

Human Rights Watch

ICG

International Crisis Group

IDHUCA

Instituto de Derechos Humanos de la UCA

IDMC

Internal Displacement Monitoring Centre

IEEE

Instituto Español de Estudios Estratégicos

IUDOP

Instituto Universitario de Opinión Pública

LGBT

Lesbisch, Gay, Biseksueel, Transgender

MCDF

Mesa de sociedad civil contra el desplazamiento forzado a causa de la violencia en El
Salvador

MIRPS

Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones

MS

Mara Salvatrucha

NACLA

North American Congress on Latin America
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NGO

Niet-gouvernementele organisatie

NRC

Norwegian Refugee Council

OMCT

Wereldorganisatie Tegen Marteling

PESS

Plan El Salvador Seguro

PPDH

Procuradería para la Defensa de los Derechos Humanos

REDLAC

Regional Group on Risks, Emergencies and Disasters for Latin America and the
Caribbean

SALVE

Sistema de Alerta de Violencia en Educación

SINAPI

Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Desplazadas Internamente

SIS

Secretaría de Inclusión Social

SSPAS

Servicio Social Pasionista

SINAPI

Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Desplazadas Internamente

TAM

Tribunal Administrativo Migratorio

UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

UNHCR

Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen

USDOS

United States Department of State

VN

Verenigde Naties

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie
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Inleiding
Dit onderzoek biedt een stand van zaken van de veiligheidssituatie in El Salvador. Het onderzoek werd
afgesloten op 29 september 2020 en vormt een update van de COI Focus van 15 juli 2019.
De analyse bestaat uit zeven delen. Na de aard van het geweld en de evolutie van de gevolgen van
het veiligheidsbeleid te hebben onderzocht, gaat Cedoca in op de daders en de doelwitten van het
geweld en beschrijft de territoriale spreiding en de gevolgen ervan voor het dagelijkse leven. Het
laatste deel heeft betrekking op gedwongen interne ontheemding.
De geraadpleegde bronnen in dit document, dat niet beweert volledig te zijn, zijn hoofdzakelijk
gespecialiseerde rapporten, artikels van de Latijns-Amerikaanse pers, (inter)nationale instanties,
verenigingen van de burgermaatschappij en bronnen uit de academische wereld.
De termen maras/mareros en pandillas/pandilleros werden zonder onderscheid vertaald door
bendes/bendeleden.
Cedoca volgt de veiligheidstoestand in El Salvador voortdurend op. Als er zich fundamentele
wijzigingen of ontwikkelingen zouden voordoen die de situatie ter plaatse aanzienlijk wijzigen, dan zal
deze COI Focus zo snel mogelijk worden bijgewerkt.
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1. Aard van het geweld
Tijdens de burgeroorlog, die woedde van 1980 tot 1992, vonden talrijke Salvadoranen een toevlucht
in de Verenigde Staten. Ze vestigden zich voornamelijk in arme wijken van Los Angeles. Om zich te
verdedigen tegen bestaande bendes, begonnen ze zich zelf in bendes te organiseren.1
Vanaf 1989 begonnen de Verenigde Staten massaal Salvadoraanse criminelen uit te wijzen naar hun
land van herkomst, dat volgens de geraadpleegde bronnen niet klaar was om ze op te vangen. 2 El
Salvador kende toen wat de niet-gouvernementele organisatie (ngo) International Crisis Group (ICG)
als een postconflictovergang omschrijft, met zwakke staatsinstellingen, een diepe sociale kloof en een
hoog armoedenivau.3
Het einde van de burgeroorlog betekende echter niet het einde van het geweld, met name bij gebrek
aan grondige hervorming van de sociale en economische structuren volgens een artikel van de
onderzoeksters Viviana García Pinzón en Erika Rojas Ospina van juli 2020.4 Volgens de Salvadoraanse
journalist Oscar Martínez veranderden zo’n 4.000 uitgewezen criminelen uit de Verenigde Staten
geleidelijk in 60.000 bendeleden.5 Zij raakten verwikkeld in een eindeloze cyclus van geweld tussen
rivaliserende bendes en tussen bendes en de overheid.6 Ondanks de aanzienlijke daling van het aantal
moorden sinds 2015 is El Salvador een van de meest gewelddadige landen ter wereld volgens
verschillende bronnen.7
In zijn richtlijnen van 15 maart 2016 oordeelt het Hoog Commissariaat-generaal van de Verenigde
Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) dat “het meeste geweld, hoewel niet alle geweld”, doelgericht
is en gericht is tegen specifieke individuen of groepen van individuen om specifieke redenen en besluit:
“In these circumstances, the need to consider eligibility for international protection under Article 15(c)
of the Qualification Directive (recast) is unlikely to arise.”8

2. Evolutie van de gevolgen van het veiligheidsbeleid
Verschillende bronnen melden dat de opeenvolgende regeringen de bendes sinds 2002 hebben
bestreden via een specifiek repressiebeleid,9 mano dura en súper mano dura genaamd, maar zonder
succes, aangezien de bendes zich telkens kunnen aanpassen aan de nieuwe strategieën en er zelfs
sterker uitkomen.10
Volgens ICG bracht de reactie van de staat op de dreiging van de bendes diepgaande veranderingen
binnen de bendes teweeg. Na de opsluiting van 4.000 bendeleden tussen 2004 en 2008 en hun

InSight Crime, 26/04/2019, url
InSight Crime, 26/04/2019, url ; The New York Times, 06/02/2019, url ; New American Story Project (Martínez
O.), 07/08/2017, url
3
ICG, 08/07/2020, url
4
García Pinzón V., Rojas Ospina E.J., in Revista de Estudios Sociales, volume 73, 01/2020, url
5
New American Story Project (Martínez O.), 07/08/2017, url
6
ICG, 08/07/2020, url ; IEEE, 03/2020, url ; FP, 30/11/2019, url ; The New York Times, 06/02/2019, url
7
OSAC, 31/03/2020, url ; IDHUCA, 2020, url ; Challenges, 08/02/2020, url ; HRW, 05/02/2020, url ; EFE,
10/01/2020, url ; FP, 30/11/2019, url
8
UNHCR, 15/03/2016, url
9
De bakens van dit beleid worden samengevat in een tabel in bijlage.
10
El Diario, 04/07/2020, url ; REDLAC, 04/2020, url ; Martínez-Reyes, A. , Navarro-Pérez, J., in Revista de
Sociologia e Política, volume 27 nummer 71, 09/03/2020, url ; The Guardian, 10/01/2020, url ; García Pinzón V.,
Rojas Ospina E.J., in Revista de Estudios Sociales, volume 73, 01/2020, url ; InSight Crime, 21/02/2019, url ;
Observatorio de Derechos Humanos Rufina Amaya, 2019, url ; ICG, 26/11/2018, url ; El Faro, 10/06/2018, url ;
ICG, 19/12/2017, url ; McNamara P., 08/09/2017, url ; IEEE via Doc Player, 04/2017, url
1
2
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afzondering in gevangenissen, begonnen hun leiders hun operaties te centraliseren en het gedrag van
traditionele criminele structuren over te nemen. De bendes vonden in de gevangenissen een ideaal
terrein voor hun formalisering en institutionalisering, waardoor de gevangenissen werden omgevormd
tot nieuwe ruimten voor territoriale controle.11
Het veiligheidsbeleid van de overheid in het eerste decennium van de jaren 2000 droeg er ook toe bij
dat de bendes hun activiteiten diversifieerden, hun communicatiekanalen verbeterden en geleidelijk
afstapten van tatoeages om identificatie door de politie te vermijden. Een andere verandering in de
bendes is het verbreken in 2013 van een bestand dat in 2012 werd gesloten. Dit leidde geleidelijk tot
anarchie onder de “klieken” (clicas, cellen van de bendes in de wijken, zie punt 2.1.) als gevolg van
het isolement van hun leiders in zwaarbeveiligde gevangenissen. Vervolgens breidden de bendes hun
aanwezigheid uit naar landelijke gebieden en voerden het geweld tegen overheidsambtenaren op.12
Na het verbreken in 2013 van het bestand dat in 2012 was gesloten, begon het moordpercentage
opnieuw te stijgen tot 104 moorden per 100.000 personen in 2015.13 Sinds de Savadoraanse regering
het mano dura-repressiebeleid in 2015 hervatte, is het moordpercentage voortdurend gedaald en werd
2018 afgesloten met een percentage van 50,3 moorden per 100.000 personen.14 Als verklaring voor
deze daling van het moordpercentage meldt ICG sinds eind 2017 dat de vijandelijke bendes onderling
een soort informeel staakt-het-vuren hebben gesloten om zich te richten op militairen, politieagenten
en hun familie.15 Volgens een krantenartikel ziet de politie dit als resultaat van haar in 2015 ingevoerde
openbareveiligheidsbeleid.16

Aantal moorden per jaar tussen 2015 en 201917

In 2019 wordt deze dalende tendens nog versterkt en bedraagt het percentage eind 2019 36
moorden18 per 100.000 inwoners.19 Volgens de Salvadoraanse Stichting voor Sociale en Economische

ICG, 19/12/2017, url
ICG, 19/12/2017, url
13
Dat jaar noemde het Hooggerechtshof de drie belangrijkste bendes terreurorganisaties.
14
BBC, 01/02/2019, url; La Prensa Gráfica, 01/01/2019, url; Igarapé Institute, s.d., url; Freedom House, 2019,
url; National Geographic, 03/2019, url
15
ICG, 26/11/2018, url; ICG, 19/12/2017, url
16
America Economia, 03/01/2019, url
17
Revista Gato Encerrado, 02/06/2020, url
18
Merk op dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geweld waarbij een moordpercentage van 10/100.000
wordt overschreden, in 2002 epidemisch noemde. WHO, 2002, url
19
Challenges, 08/02/2020, url ; InSight Crime, 28/01/2020, url ; IDHUCA, 2020, url
11
12
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Ontwikkeling (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES) daalde het
percentage met 28,33 % tussen 2018 en 2019.20 Het staatshoofd Nayib Bukele, dat op 1 juni 2019 op
38-jarige leeftijd aan de macht kwam,21 is zeer populair, grotendeels dankzij zijn
anticriminaliteitsbeleid.22 Volgens diverse bronnen daalde het moordpercentage met ongeveer 60 %
tijdens de eerste week van zijn mandaat. 23 Een korte episode van één moord per uur tijdens het
laatste weekend van april 202024 wijst op de broosheid en de omkeerbaarheid van deze winst.25 Het
Regionale Netwerk voor Humanitaire Reactie van Centraal-Amerika en de Caraïben (Regional Group
on Risks, Emergencies and Disasters for Latin America and the Caribbean, REDLAC)26 meldt in zijn
bulletin van april 2020 dat de moorden in de eerste vier maanden van 2020 nog met 50 % daalden in
vergelijking met dezelfde periode in 2019.27
De exacte redenen voor de algemene daling sinds 2019 zijn onduidelijk.28 Volgens verschillende
bronnen schrijven officiële instanties deze globale daling van de moorden toe aan het territoriale
controleplan.29 In zijn onderzoek Miracle or mirage ? Gangs and plunging violence in El Salvador van
juli 2020 merkt ICG echter op dat in sommige gemeenten die betrokken zijn bij dit plan, het
moordpercentage stijgt en dat er zich in andere gemeenten die niet betrokken zijn bij dit plan,
gelijkaardige dalingen voordoen.30 ICG leidt hieruit af dat het veiligheidsbeleid niet alles verklaart.31
Volgens verschillende bronnen, waaronder ICG, komt minstens een deel van de verdienste toe aan de
bendes, die om diverse redenen beslisten het geweld te beperken.32 Tijdens een interview met InSight
Crime in januari 2020 ziet Mario Vega, een vermaarde predikant die werkt met de belangrijkste
bendes, hierin een eenzijdige beslissing van de bendes.33 In november 2019 schrijft Roberto Valencia,
een Salvadoraanse journalist die expert is op het gebied van bendes, in de Washington Post dat deze
beslissing van de bendes om het aantal moorden te verminderen, een strategie is om represailles te
beperken, een bewijs is van goede wil ten opzichte van de nieuwe president en bewijst dat hiërarchieën
de klieken controleren.34 In dit verband wijst ICG op een structurele verandering binnen de bendes
zelf, met de opkomst van een nieuwe generatie leiders.35 Volgens twee bronnen, waaronder Insight
Crime, bestaan er ook aanwijzingen voor een soort informeel akkoord36 tussen de twee rivaliserende

FUSADES, 2020, url
In de weken vóór de infunctietreding van president Bukele verdubbelden de bendes hun criminele activiteiten.
Volgens specialisten wilden de "mara’s" de regering zo dwingen te onderhandelen, om de
detentieomstandigheden van hun leiders te versoepelen. Maar als reactie versterkte de regering de
controlemaatregelen voor de gevangen bendeleiders en verbrak hun communicatie met de misdadigers op vrije
voeten, die op straat werden geconfronteerd met een sterkere repressie vanwege de politie, met de hulp van het
leger. Challenges, 08/02/2020, url
22
Challenges, 08/02/2020, url
23
AS/COA, 29/07/2020, url; ICG, 08/07/2020, url ; El Diario, 04/07/2020, url
24
El Diario, 04/07/2020, url
25
ICG, 08/07/2020, url; El Faro, 30/04/2020, url
26
De REDLAC bestaat uit meer dan 30 organisaties, die afkomstig zijn uit niet-gouvernementele organisaties, de
Internationale Rode Kruisbeweging en de Rode Halvemaan, de internationale donorgemeenschap en leden van
het systeem van de Verenigde Naties om een coherent antwoord te bieden op de verschillende humanitaire
crisissen in de regio. OCHA, s.d., url
27
REDLAC, 04/2020, url
28
ICG, 08/07/2020, url ; InSight Crime, 28/01/2020, url ; El Faro, 24/07/2020, url
29
InSight Crime, 13/08/2020, url ; InSight Crime, 28/01/2020, url ; Insight Crime, 20/01/2020, url ;
Washington Post, 01/11/2019, url
30
ICG, 08/07/2020, url
31
InSight Crime, 13/08/2020, url
32
InSight Crime, 13/08/2020, url ; ICG, 08/07/2020, url
33
Insight Crime, 20/01/2020, url
34
Washington Post, 01/11/2019, url
35
ICG, 08/07/2020, url ; ICG, 13/07/2020, url
36
Hoe minder de bendes zich verliezen in rivaliserende gevechten, hoe meer ze zich kunnen concentreren op
interne consolidering op gebied van territoriale controle, winst via afpersing en op een vermindering van het
aantal slachtoffers door minder frequente confrontaties met de veiligheidstroepen.
20
21
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bendes MS13 en Barrio 18.37 Experten zoals Jeannette Aguilar, onderzoekster aan de Central American
University (UCA) die de mara’s al meer dan twee decennia bestudeert, vermoedden een vorm van
onderhandeling tussen de bendes en de regering.38 Een onderzoek van de krant El Faro van 6
september 2020 onthulde namelijk dat sinds juni 2019 onderhandelingen tussen de Bukele-regering
en MS13 werden opgestart.39
Hoewel de moorden duidelijk dalen, eindigt 2019 met een stijging 40 van het aantal gevallen van
afpersing (+ 17,2 % in een jaar)41 en van beperkingen van de bewegingsvrijheid (+ 51,5 %).42 Hoewel
InSight Crime en Freedom House wijzen op een stijging43 van het aantal verdwijningen in 2019 in
vergelijking met 2018 (+ 20 % in vergelijking met 2018, dat de meeste gedwongen verdwijningen in
12 jaar telde44), melden andere bronnen zoals FUSADES en het Instituut voor Mensenrechtten van de
Centraal-Amerikaanse Universiteit José Simeón Cañas (Instituto de derechos humanos de la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, IDHUCA) echter een daling45 van 12,9 % tussen
2018 en 2019.46 Het (niet-gespecificeerde) aantal gemelde gevallen van buitengerechtelijke executies
is bijzonder verontrustend volgens het onderzoek van de Bertelsmann Stiftung van 2020.47

3. Daders van het geweld
3.1. De bendes
Ter herinnering: in de jaren 80 richtten jonge Salvadoranen die uit de Verenigde Staten waren
geëmigreerd, in de wijken van Los Angeles de Mara Salvatrucha (hierna ook MS-13, MS, M13, Letras)
en de rivaliserende bende Calle 18 (hierna ook Barrio 18, B18, M18, XVIII, 666, Números) op. Vanaf
1989 begonnen de Verenigde Staten elk jaar honderdduizenden veroordeelden naar Centraal-Amerika
uit te wijzen.48 Zij reproduceerden er hun sociale structuren en taktieken en de bendes groeiden
exponentieel, vooral in El Salvador.49 In augustus 2015 noemde het Hooggerechtshof de bendes
“terreurgroepen”.50
De belangrijkste bendes (pandilla’s of mara’s) in El Salvador zijn de MS51 en de twee rivaliserende
facties van de Barrio 1852 (de Revolutionairen / Revolucionarios en de Zuiderlingen / los Sureños)53.

InSight Crime, 28/01/2020, url ; Challenges, 08/02/2020, url
ICG, 13/07/2020, url ; ICG, 08/07/2020, url ; ICG via Youtube, 08/07/2020, url ; InSight Crime, 20/01/2020,
url
39
El Faro, 06/09/2020, url
40
CRS, 01/07/2020, url
41
InSight Crime, 28/01/2020, url
42
La Prensa Gráfica, 14/01/2020, url
43
InSight Crime, 28/01/2020, url ; Freedom House, 04/03/2020, url
44
Freedom House, 04/03/2020, url
45
FUSADES, 2020, url ; DW, 28/01/2020, url ; IDHUCA, 2020, url
46
El Periódico, 28/08/2020, url ; EFE, 10/01/2020, url
47
Bertelsmann Stiftung, 2020, url
48
NASP (Martínez O.), 07/08/2017, url
49
IEEE, 03/2020, url ; ICG, 19/12/2017, url ; Peace in progress magazine, 11/2018, url ; McNamara P.,
08/09/2017, url
50
IEEE via Doc Player, 04/2017, url
51
InSight Crime stelt de bende voor in een artikel van maart 2019. InSight Crime, 12/03/2019, url
52
InSight Crime stelt de bende voor in een artikel van maart 2019. InSight Crime, 11/03/2019, url
53
Kennedy E.G., sociologe gespecialiseerd in gedwongen migratie in El Salvador sinds 2010, e-mail, 20/05/2020;
RT, 30/04/2020, url; BBC, 29/04/2020, url
37
38
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De meeste bronnen zijn het eens over een aantal van ongeveer 60.000 leden,54 d.w.z. ongeveer 1 %
van de bevolking. Naast actieve leden tellen de bendes ook 500.000 à 600.000 “aangeslotenen”,
naargelang van de bronnen,55 die bestaan uit voormalige leden, kandidaat-leden, familieleden en
vrienden.56 Als deze cijfers kloppen, betekent dit volgens onderzoekster Elisabeth Kennedy dat meer
dan 10 % van de bevolking banden heeft met een bende, wat veel meer is dan het personeelsbestand
van het veiligheidsapparaat.57
Volgens onderzoekster María Luisa Pasto Gómez waren de bendes, vóór ze een misdaadprofiel kregen,
een alternatieve ruimte voor socialisatie en solidariteit in een vijandige omgeving.58 Volgens de
bronnen zijn de bendes betrokken bij diverse criminele activiteiten, o.a. afpersing, witwassen van
geld, drugshandel “on street-level”, wapenhandel, seksueel en gendergeweld, gedwongen
verdwijningen, huurmoorden (moorden tegen betaling), moorden, prostitutie en doodsbedreigingen
tegen personen die hun bevelen niet volgen.59
Volgens diverse bronnen (o.a. de president van de republiek) vormen de bendes een de facto
overheid.60 Een krantenartikel van juli 2020 maakt gewag van een symbiotische relatie tussen de
bendes en de inwoners van hun territoria.61 De bendes waren bijvoorbeeld zeer actief in het handhaven
van een avondklok en het verdelen van voedsel tijdens de lockdown die de regering in het kader van
van de Covid-19-pandemie afkondigde.62
Volgens de geraadpleegde bronnen is afpersing hun voornaamste bron van financiering.63 Dit is ook
de voornaamste activiteit van de bendes, beweert InSight Crime in januari 2020.64 In oktober 2019
verklaart een vermoedelijk lid van het nationale opperbevel van de MS13 dat deze bende per maand
meer dan twee miljoen dollar verdient door de afpersing van bedrijven en burgers en 700.000 dollar
dankzij drugshandel.65 Wanneer deze cijfers worden geëxtrapoleerd over een jaar, tonen ze een
jaarlijks inkomen van ongeveer 32,4 miljoen dollar.66 Een andere bron maakt gewag van een inkomen
van 24 miljoen dollar per jaar voor de MS13. Volgens een rapport van InSight Crime en van Global
Initiative against Transnational Organized Crime van mei 2019 stemden de bedragen die
ondernemingen en particulieren betaalden, overeen met 1,7 % van het bruto binnenlands product

De Standaard, 09/09/2020, url ; El Diario, 04/07/2020, url ; Kennedy E.G., sociologe gespecialiseerd in
gedwongen migratie in El Salvador sinds 2010, e-mail, 20/05/2020 ; BBC, 29/04/2020, url ; HRW, 2020, url ;
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, 23/04/2018, url ; NASP (Martínez O.), 07/08/2017, url
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Kennedy E.G., sociologe gespecialiseerd in gedwongen migratie in El Salvador sinds 2010, e-mail, 20/05/2020,
FP, 30/11/2019, url; ICG, 26/11/2018, url; Colegio de Altos Estudios Estrategicos (López Fuentes D., del Carmen
Quintanilla de Reyes S., Gómez Hecht J.R.), 09/2017, url
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Kennedy E.G., sociologe gespecialiseerd in gedwongen migratie in El Salvador sinds 2010, e-mail, 20/05/2020
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(BBP).67 Het geld wordt gedeeltelijk witgewassen via verschillende legale bedrijven 68 van de MS13 in
diverse sectoren.69
De werking van de bendes is gedecentraliseerd.70 De structuur van de bendes wordt hiërarchisch
ingedeeld71 en als volgt beschreven in maart 2020 door het Spaanse Insitituut voor Strategische
Studies. Bovenaan de structuur bevindt zich de ranfla72 nacional, waarvan de meeste leden in de
gevangenis zitten. Op het volgende niveau bevinden zich de ranfla’s of mesa’s. Onderaan bevinden
zich programa’s (voor de MS13) en cancha’s (voor de Barrio 18), die op hun beurt bestaan uit clica’s
(MS13) of cancha’s (B18).73 We moeten opletten met het gebruik van deze termen want hun definitie
varieert naargelang van de bron.
De bendes leggen de inwoners van de gebieden die ze controleren, stilzwijgende gedragscodes op.
Het niet-naleven ervan wordt bestraft met geweld (zie deel 4.1.).74 Hun leden houden zich ook aan
een gedragscode75 en hanteren een eigen taalgebruik.76 Volgens de bronnen die werden geciteerd
door de Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR ) in 2016, verdwijnen
de zichtbare onderscheidende kenmerken (tatoeages, kledingstijl) vanaf 2012 geleidelijk: de bendes
kleden zich voortaan zoals iedereen.77 Volgens ICG worden veel leden en sympathisanten, vooral die
van de MS13, leraars, advocaten, ambtenaren van de lokale regering en zelfs politieagenten die
handelen in het belang van de bendes.78 Volgens een bron investeren de bendes in de rechten- en
boekhoudstudies van sommige van hun leden, beweert een rapport van de Administratieve Rechtbank
voor Migratie (TAM) van de Costa Ricaanse regering.79
De bendes zijn aanwezig in het grootste deel van het Salvadoraanse grondgebied (zie deel 5).80 Een
artikel van de BBC van april 2020 geeft de volgende details over de verdeling van de gebieden onder
bendes. De MS-13 is sterk aanwezig in alle departementen, zowel in de steden als in de landelijke
gebieden. De Sureños van Barrio 18 zijn sterk aanwezig in de departementen Sonsonate, Santa Ana,
Cuscatlán, Usulután en in de oostelijke helft van het hoofdstedelijke gebied San Salvador, in
belangrijke gemeenten zoals Soyapango, Ilopango, Tonacatepeque en San Martín. De Barrio 18
Revolutionairen zijn sterk gevestigd in de departementen La Libertad en La Paz, en in de gebieden
van het noorden, het centrum en het zuiden van het hoofdstedelijke gebied, in gemeenten zoals
Mejicanos, Apopa, Ayutuxtepeque, Nejapa en Ciudad Delgado. Het is ook de bende die het sterkst
aanwezig is in de hoofdstad van het land.81

Freedom House, 04/03/2020, url
Deze bedrijven variëren van koffieplantages, tuinbouwbedrijven, pluimveebedrijven, transportbedrijven,
discotheken, benzinestations, bakkerijen, apotheken en leningmaatschappijen.
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3.2. De veiligheidstroepen
De civiele nationale politie (PNC) is de belangrijkste instelling die verantwoordelijk is voor de openbare
veiligheid.82 Volgens een studie van het Instituut voor Mensenrechten van de Centraal-Amerikaanse
Universiteit José Simeón Cañas (Instituto de derechos humanos de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas, IDHUCA) van juli 202083 telt ze 23.265 politieagenten. In zijn rapport van maart
2020 stelt de Overseas Security Advisory Council (OSAC) vast dat de politie vaak onvoldoende wordt
gefinancierd en onvoldoende middelen heeft.84 De OSAC waarschuwt dat “routine street-level patrol
techniques, anti-gang work, and crime suppression efforts remain a constant, difficult challenge”.85
Volgens de informatie die de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR)
verzamelde bij haar missie naar El Salvador in december 2019, maakt de nieuwe regering algemeen
gebruik van gewapende troepen om taken van openbare veiligheid uit te voeren. Ongeveer 13.000
soldaten maken er deel van uit, ondanks een beslissing van het Hooggerechtshof, die bepaalt dat
leden van het leger niet mogen deelnemen aan dergelijke taken.86 De voortdurende betrokkenheid
van het leger bij taken van openbare veiligheid sinds het einde van de oorlog in 1992 blijkt uit
verschillende bronnen.87 Bovendien waarschuwt een rapport van ICG er in 2017 voor dat de
toenemende betrokkenheid van militairen bij aangelegenheden van openbare veiligheid geleidelijk een
quasi-permanente strategie wordt.88 De editie 2020 van het IDHUCA-rapport wijst op deze
toenemende betrokkenheid van de militairen.89
Volgens de bronnen wordt de reputatie van de veiligheidstroepen aangetast door terugkerende
beschuldigingen, oa. beschuldigingen van corruptie, willekeurige arrestaties, lekken van gevoelige
informatie, buitengerechtelijke executies van vermeende bendeleden, gedwongen verplaatsingen,
seksuele agressie, gedwongen verdwijningen en van foltering.90 In zijn rapport van 2020 beweert
Freedom House dat de politie betrokken was bij honderden buitengerechtelijke executies.91 Het
IDHUCA stelt vast dat er tijdens de conflicten tussen veiligheidstroepen en bendes in 2018 en 2019
heel wat meer doden dan gewonden waren bij de vermeende bendeleden en dat het sterftecijfer
tijdens deze conflicten steeg. Volgens het IDHUCA getuigt dit van buitensporig gebruik van geweld.
Zeer weinig beschuldigingen van overtredingen leiden tot een veroordeling bij gebrek aan bewijzen. 92
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Human Rights Watch (HRW) bevestigen in hun
rapporten over 2019 dat straffeloosheid blijft bestaan93 of zelfs de norm is.94
Het IDHUCA merkt op dat vernietigingsgroepen bestaande uit burgers, ex-politieagenten,
politieagenten en militairen, waarvan sommige al vanaf 2014 zijn geïdentificeerd, sinds 2016 worden
opgepakt. Van de in totaal tien aangehouden groepen die verantwoordelijk worden geacht voor de
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dood van 161 mensen,95 werden er alleen al in 2019 vier gearresteerd. Volgens het voormelde instituut
en de Bertelsmann Stiftung zijn er aanwijzingen dat dergelijke, nog niet geïdentificeerde groepen nog
altijd bestaan.96
In hun rapport 2020 wijzen Freedom House en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken
erop dat de bendes leden van de veiligheidstroepen blijven viseren (zie deel 4.10).97
Volgens de meeste bronnen, o.a. de OSAC, genieten de veiligheidstroepen niet het vetrouwen van de
burgers.98. Dit verbeterde niet met de nieuwe benoemingen aan het hoofd van de politie en van de
algemene directie van de gevangenissen in juni 2019. Volgens het IDHUCA stond de nieuwe politiechef
Mauricio Arriaza Chicas onder de vorige regering aan het hoofd van de subdirectie operationele
gebieden, waarvan sommige medewerkers werden veroordeeld wegens buitengerechtelijke executies.
Volgens het IDHUCA sprak de nieuwe directeur van de gevangenissen Osiris Luna zich herhaaldelijk
uit voor de doodstraf en zouden politieagenten die worden beschuldigd van buitengerechtelijke
executies, gratis juridische bijstand krijgen en niet moeten terechtstaan.99
Op 9 februari 2020 vroeg president Nayib Bukele, geëscorteerd door politie en militairen, het
parlement om financiële steun voor zijn veiligheidsplan, die hij niet kreeg.100 Sommige bronnen
spreken van een “beleg” door de politie en het leger.101 Dit incident veroorzaakt een storm van kritiek,
met name over de scheiding der machten.102

Foto van het parlement op 9 februari 2020 (El Diario de Hoy / David Martínez)103

Na een korte, plotselinge en scherpe stijging van het aantal moorden eind april 2020, waarvan de
regering de bendes de schuld geeft, verstrengt de regering de omstandigheden in de gevangenis en
geeft zij de politie en het leger toestemming om dodelijk geweld te gebruiken tegen de bendes, ook
als dat geen laatste redmiddel is.104 In dit verband wordt in een artikel in InSight Crime van
14 mei 2020 de bezorgdheid geuit dat Covid-19 wellicht werd gebruikt als voorwendsel om misbruiken
van de ordetroepen te verdoezelen op een moment dat de president hen carte blanche had gegeven
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om dodelijk geweld te gebruiken.105 Keer op keer vecht de president, met name via Twitter,
verschillende beslissingen van het Hooggerechtshof aan die de politie en het leger opdragen, personen
die de quarantaine thuis niet naleven, niet met geweld op te sluiten (zie ook deel 6.2.). Instellingen
zoals de CIDH en HRW (dat van oordeel is dat de president de overheid aanmoedigt, buitensporig
geweld te gebruiken) vragen de president, de beslissingen van het Hooggrerechtshof na te leven.106
Volgens het Salvadoraanse Bureau van de Procureur voor de Verdediging van de Mensenrechten en
HRW ging de politie over tot willekeurige arrestaties in het kader van de aanpak van de pandemie. Tot
22 april 2020 werden 778 klachten tegen de veiligheidstroepen geregistreerd.107
De Bertelsmann Stiftung vat het als volgt samen in haar rapport 2020: “The state’s public security
and justice systems are still very much wanting.”108 Verschillende bronnen stellen vast dat de
veiligheidstroepen niet in staat zijn, efficiënte bescherming te bieden.109

4. Doelwitten van het geweld
In maart 2016 publiceerde het UNHCR zijn richtlijnen betreffende El Salvador.110 Het VNvluchtelingenagentschap somde er in de vorm van een niet-exhaustieve lijst dertien categorieën van
mogelijke doelwitten op, die hieronder werden overgenomen en aangevuld. Het UNHCR benadrukt:
“This Section outlines a number of potential risk profiles for asylum-seekers from El Salvador.
UNHCR considers that asylum-seekers from El Salvador falling within one or more of these risk
profiles may be in need of international refugee protection under Article 1A of the 1951 Convention
relating to the Status of Refugees (1951 Convention), depending on the circumstances of the
individual case. […] Examination of claims by asylum-seekers in this context should include a full
analysis of applicable Convention grounds.”111

4.1. Personen die door de bendes worden gezien als overtreders van hun
regels of als tegenstanders van hun gezag
Bendeleden en inwoners van wijken die worden gecontroleerd door bendes, zijn onderworpen aan een
aantal regels.112. Abby Córdoba, een onderzoekster die zich bezighoudt met de bendes, legt in een
artikel van november 2019 uit dat de bendes, om een gebied te bezetten, veel gehoorzaamheid en
een zekere mate van spontane steun van de bevolking nodig hebben.113 Deze trouw wordt enerzijds
verkregen door dwingend geweld of dreiging met geweld bij niet-naleving van de regels,114 en
anderzijds door een combinatie van voordelen zoals werk, een zekere identiteit en een vorm van
veiligheid volgens José Miguel Cruz, onderzoeksdirecteur bij het Kimberly Green Latin American and
Caribbean Center.115
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De niet-naleving van de regels kan voor de overtreder, zijn verwanten en/of personen die banden
hebben met hem (zie ook deel 4.12), een vorm van geweld116 tot gevolg hebben, zoals een
gewelddadige aanval, een moord, een verkrachting, een verdwijning, seksueel geweld, represailles of
een gedwongen verplaatsing. Religieus evangelisme lijkt de enige vorm van afvalligheid te zijn die de
bende toestaat.117 Voormalige bendeleden zijn ook onderworpen aan een geheel van regels. Een vrouw
getuigt dat ze als voormalig lid van een bende niet op straat mag lopen, niet mag drinken, niet mag
roken, geen strakke kleren mag dragen, niet naar een nachtclub mag gaan en naar de kerk moet
gaan.118
Het systeem van regels van de bendes is volledig gekend door hun leden.119 Deze stilzwijgende regels
hebben betrekking op diverse domeinen van het dagelijkse leven, gaande van de manier van zich te
kleden – het dragen van nummer 18 op een T-shirt kan bijvoorbeeld een fatale vergissing zijn in een
wijk die wordt gedonimeerd door de MS13 - 120 tot de wijze van verplaatsing (de lichten van de wagen
niet uitdoen bij het binnenkomen van de wijk bij valavond).121
De weigering om samen te werken of professionele diensten te verlenen kan worden beschouwd als
een daad van verzet.122 De bendes kunnen bijvoorbeeld de volgende diensten eisen:
-

De manager van een taxibedrijf kan worden gedwongen, chauffeurs ter beschikking te stellen.
Een verpleegster kan worden verplicht, een bendelid te verzorgen dat gewond is door een
kogel.
Een garagist kan worden gedwongen, een takelwagen ter beschikking te stellen van de
bende.123

4.2. Personen die het slachtoffer van afpersing kunnen worden
Het REDLAC-netwerk definieert afpersing (renta, piso124) als “the use of intimidation, violence or
threats to force someone to do something or to obtain someone’s property” in zijn bulletin van
april 2020.125 Met andere woorden, de afpersing kan betrekking hebben op geld, goederen of
diensten.126
Volgens de bronnen loopt een grote waaier van personen risico, het slachtoffer van afpersing te
worden.127 Onder de mogelijke slachtoffers bevinden zich volgens de bronnen:
-

taxi- en monotaxichauffeurs;
werknemers van het openbaar vervoer;
transportbedrijven;
werknemers van de overheidssector;
Salvadoranen met ouders in de Verenigde Staten;
Salvadoranen die teruggekeerd zijn uit het buitenland;

HRW, 2020, url ; SIPRI / WFP, 11/11/2019, url ; UNHCR, 15/03/2016, url ; TAM, Ministerio de Gobernación y
Policía Costa Rica, 02/2019 ; HRW, 03/2019, url ; IDMC, Refugee Law Initiative, 09/2018, url
117
Aula Blog, CLALS (Cruz J.M., Rosen J.D.) [blog], 27/07/2020, url
118
Sky News, 06/03/2020, url
119
Alianza para la paz (Tager Rosado A.G., Argueta O.), 11/2019, url
120
IEEE, 03/2020, url
121
IEEE, 03/2020, url ; La Prensa Gráfica, 22/04/2019, url
122
IEEE, 03/2020, url ; IDMC, Refugee Law Initiative, 09/2018, url
123
IDMC, Refugee Law Initiative, 09/2018, url
124
ICG, 26/11/2018, url
125
REDLAC, 04/2020, url
126
IDMC, Refugee Law Initiative, 09/2018, url; Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, 23/04/2018, url
127
TAM, Ministerio de Gobernación y Policía Costa Rica, 02/2019 ; IDMC, Refugee Law Initiative, 09/2018, url ;
UNHCR, 15/03/2016, url
116

Pagina 15 van 59

EL SALVADOR. Veiligheidssituatie
12 oktober 2020

-

personen die geld uit het buitenland krijgen;
zakenlui;
eigenaars van bedrijven;
werknemers van bedrijven;
kleinhandelaars;
inwoners van wijken waar de bendes controle uitoefenen;
straatverkopers;
personen met bezoldigd werk;
personen die als ontrouw aan de bende worden beschouwd.128

Talrijke bronnen benadrukken dat afpersing van personeel van het openbaar vervoer bijzonder
wijdverspreid is.129
Niet of te laat betalen kan worden beschouwd als een daad van verzet en kan een vorm van geweld
tot gevolg hebben, bijvoorbeeld opsluiting van een familielid, de dood of verdwijning.130 Hoe langer
de betalingen uitblijven, hoe meer de risico’s stijgen en zich uitbreiden tot andere familieleden volgens
een rapport van het Centrum voor Monitoring van Interne Ontheemding (Internal Displacement
Monitoring Centre, IDMC) van 2018.131

4.3. Informanten, getuigen en slachtoffers van misdrijven gepleegd door
bendes of veiligheidstroepen
Het gaat hier om personen die incidenten melden, of gewoon om personen die hiervan worden
verdacht.132 Gemeenschapsleiders die betrokken zijn bij geweldpreventieprogramma’s, kunnen
bijvoorbeeld ook worden beschouwd als informanten wegens hun samenwerking met de politie.133
Getuige zijn van een misdrijf, aangifte doen, samenwerken met de autoriteiten en een proces
bekomen, vormen een ononderbroken reeks risico’s die in elk stadium van het proces groter worden
voor de persoon zelf maar ook voor de familie in ruimere zin 134 en kunnen ertoe leiden dat de bendes
de desbetreffende personen met de de dood bedreigen, folteren135 en zelfs doden.136
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criminologie, University of Kent en Elte University, e-mail, 21/05/2020
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4.4. Verwanten / buren / andere personen die worden geacht, bij een
bende te zijn aangesloten
Ter herinnering: de bendes kunnen ook rekenen op een “sociale matras” (colchón social) die volgens
de bronnen 500.000 à 600.000 “aangeslotenen” telt (wat neerkomt op ongeveer 10 % van de
bevolking).137
Met “verwanten” bedoelt het UNHCR “familieleden, personen ten laste en andere leden van het
gezin”.138 In verband met de leden van de familie wijst een studie van het College voor Strategische
Hoge Studies (Colegio de Altos Estudios Estrategicos) van september 2017 erop dat heel wat van hen
financieel afhangen van de illegale activiteiten van de bendes en dat sommigen betrokken zijn bij deze
activiteiten en weinig belangrijke taken in verband met afpersing en drugshandel uitvoeren. 139 Volgens
andere bronnen bestaan de “aangeslotenen”, zoals reeds supra vermeld, uit voormalige leden,
kandidaat-leden, familieleden en vrienden,140 en vormen ze de sociale basis van een bende.141 Het
voormelde College voor Strategische Hoge Studies voegt er hier “medewerkers” aan toe, die worden
gedefinieerd als sympathisanten die niet tot de bende behoren. Ze hebben zich hoofdzakelijk uit
opportunisme bij de bende aangesloten. Hun steun bestaat in de uitvoering van onbelangrijke taken
zoals informatie verstrekken, toezicht houden, slachtoffers selecteren en geldsommen innen in geval
van afpersing.142
Ouders van bendeleden kunnen worden bedreigd door andere bendes of door de bende waartoe het
lid van hun familie behoort wanneer hij een van zijn regels heeft overtreden. Deze bedreigingen
kunnen leiden tot verplaatsing (zie ook deel 4.1.).143
Een onderzoek van het IDHUCA van 2020 over zestig gevallen van vermoedelijk misbruik door de
politie tussen 2014 en 2018 vermeldt deze categorie van personen niet uitdrukkelijk. De misbruiken
waren gericht op vermoedelijke criminelen.144 Vroegere informatie maakt echter gewag van
intimidatie, afpersing en vermoedens van buitengerechtelijke executies van families en jonge mensen
die er door de veiligheidstroepen van worden verdacht banden met bendes te hebben. Een lid van een
bende kennen kan volstaan om zich zorgen te maken.145 Van sommige gemeenschapsleiders die
deelnemen aan geweldpreventieprogramma’s, denken politieagenten dat ze nauwe banden met de
bendes hebben en om die reden riskeren ze geweld vanwege de ordetroepen.146

Kennedy E.G., sociologe gespecialiseerd in gedwongen migratie in El Salvador sinds 2010, e-mail,
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Colegio de Altos Estudios Estrategicos (López Fuentes D., del Carmen Quintanilla de Reyes S., Gómez Hecht
J.R.), 09/2017, url
140
Kennedy E.G., sociologe gespecialiseerd in gedwongen migratie in El Salvador sinds 2010, e-mail, 20/05/2020
141
Vice, 31/03/2018, url ; Colegio de Altos Estudios Estrategicos (López Fuentes D., del Carmen Quintanilla de
Reyes S., Gómez Hecht J.R.), 09/2017, url
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4.5. Personen die de bende hebben verlaten of verraden
Alleen de toelating vragen om een bende te verlaten kan worden beschouwd als een gebrek aan
loyaliteit en kan leiden tot de dood (soms van leden van de familie) als een gevaarlijke onderhandeling
op voorhand mislukt is, volgens professor José Miguel Cruz van het CLALS.147
Volgens bronnen kan zich aansluiten bij de Evangelische Kerk een middel zijn om de bendes te verlaten
maar niet noodzakelijk om aan hun toorn te ontsnappen.148 Er bestaan kerken die uitsluitend uit
voormalige bendeleden bestaan.149
De veiligheidstroepen kunnen ook voormalige bendeleden vervolgen. Bij wijze van anekdote bericht
Deutsche Welle (DW) over de arrestatie in oktober 2017 van enkelen van hen, die ervan werden
verdacht (wegens hun tatoeages) een illegale vereniging te hebben opgericht.150

4.6. Minderjaren en jongeren
De directeur van het IDHUCA José María Tojeira beweert in februari 2020 dat jongeren de slechtst
behandelde categorie van het land vormen en dat de overheid hiervoor de hoofdverantwoordelijke is:
58 % van de arrestaties door de politie zijn jongeren tusen 13 en 30 jaar, 69,7 % van de slachtoffers
van seksueel geweld zijn jongeren, 57 % van de werklozen zijn jongeren tusen 16 en 28 jaar, 49,20 %
van de verdwenen personen zijn jongeren tussen 12 en 30 jaar en 53,1 % van de slachtoffers van
moorden zijn jongeren tussen 13 en 30 jaar. Hij voegt eraan toe dat 38 % van de zelfmoorden
jongeren tussen 20 en 24 jaar zijn als gevolg van verschillende factoren, o.a. armoede, geweld en het
gebrek aan ondersteuning voor mentale gezondheid. Het rapport van het IDHUCA vermeldt ook dat
de jongeren worden bedreigd, worden belemmerd in hun vrijheid om van de ene naar de andere
kolonie te gaan en het slachtoffer van gedwongen verplaatsing zijn.151
Talrijke bronnen vermelden dat de bendes in El Salvador kinderen rekruteren,152 over het algemeen
op school of in de gemeenschap en vooral op sociale plaatsen als voetbalterreinen.153 Volgens
onderzoekster Elizabeth Kennedy probeert een kliek minstens een lid in elk gezin van de wijk te hebben
want dat verhoogt de kansen op loyaliteit van alle leden van het gezin ten opzichte van de bende.154
Wat het vrijwillige of gedwongen karakter van de rekrutering betreft, dient te worden opgemerkt dat
verschillende bronnen, o.a. het rapport Forced migration from the Northern Triangle of Central
America. Drivers and experiences van 2020, wijzen op de afwezigheid van opties voor de jongeren in
deze wijken.155 Die kunnen zich gemotiveerd voelen door het krijgen van kleine voordelen (cadeautjes,
maaltijden, enz.) en het winnen van respect en sociale status.156 De onderstaande tabel van José
Miguel Cruz, onderzoeksdirecteur hij het Kimberly Green Latin American and Carribean Center licht de
verschillende redenen toe waarom jongeren zich laten rekruteren:
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Redenen om zich aan te slutien bij de bende (Cruz J.M.)157

Een weigering tot rekrutering kan worden gezien als een daad van verzet, volgens onderzoekster
Elizabeth Kennedy.158 Volgens diverse bronnen leidt dit tot indirecte bedreigingen (zoals een aanval,
een moord of een poging tot moord op een verwant), eventueel gevold door rechtstreekse
bedreigingen.159 Volgens geraadpleegde bronnen kunnen jongeren in arme wijken ook worden
geviseerd door de veiligheidstroepen, die hen bedreigen en intimideren (en hen systematisch
gelijkstellen met de bendes).160

4.7. Jonge vrouwen en minderjarige meisjes
Volgen de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben (CEPAL) is El Salvador in
2019 het meest gewelddadige land van Latijns-Amerika ten opzichte van vrouwen geworden.161
Volgens waarnemingen van de CIDH naar aanleiding van haar bezoek aan het land in december 2019
is El Salvador doordrongen van discriminerende sociaal-culturele modellen die ervoor zorgen dat
geweld ten opzichte van vrouwen genormaliseerd en getolereerd wordt.162 De status van veel vrouwen
stemt overeen met die van een voorwerp waarover men beschikt, volgens bronnen.163 Het IDHUCA
heeft het over een algemene straffeloosheid,164 ondanks het bestaan van een operationeel wetgevend
en institutioneel kader ter verdediging van de rechten van vrouwen.165
Van de misdrijven die in 2019 tegen personen werden gepleegd, bestond 16 procent uit fysieke
aanvallen, waaronder huiselijk geweld, en 26 procent uit verkrachtingen, aldus het eerder genoemde
OSAC-verslag.166 Tussen 2018 et 2019 registreerde de ngo ORMUSA een stijging van 70 % van het
geweld tegen vrouwen.167 Dit geweld steeg nog tijdens de periode van de lockdown die de regering
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van 21 maart tot 25 mei 2020 afkondigde168 (200 geweldfeiten,169 waaronder 23 gevallen van
femicide) volgens een enquête van El Faro van 15 juli 2020170. Tijdens de eerste twee maanden van
de lockdown kreeg de politie 30 % meer oproepen over huiselijk geweld dan tijdens dezelfde periode
vorig jaar.171
Volgens editie 2017 van de nationale enquête over geweld tegen vrouwen (Encuesta Nacional de la
Violencia contra la Mujer) van de Algemene Directie voor Statistieken en Volkstellingen (Dirección
General de Estadísticas y Censos, DIGESTYC) beslist slechts 6 % van de vrouwelijke slachtoffers van
geweld (inclusief verkrachtingen, psychologisch geweld en ander misbruik) klacht in te dienen of
bijstand te vragen. El Faro berekent dat volgens deze logica het echte aantal geweldfeiten 300.000
per jaar zou kunnen bedragen.172
In deel 4.1. (supra) over personen die de regels van de bendes overtreden, vormen de vrouwen in
velerlei opzichten een bijzondere categorie. Niet ingaan op de avances van een bendelid, een einde
willen maken aan een relatie met een bendelid, vermoedens van ontrouw opwekken, haar partner in
de gevangenis niet bezoeken of zonder toestemming van de bende een relatie beginnen na het
overlijden van haar partner zijn gedragingen die het leven van een vrouw in wijken die worden
beheerst door bendes in El Salvador, in gevaar kunnen brengen. 173
Verschillende bronnen maken gewag van geweld van de ordediensten tegen vrouwen. De CIDH wijst
in deze context op een zaak die heel wat aandacht in de media kreeg en waarbij een politieagente
vermoedelijk werd gedood door een collega in december 2017.174
Volgens een artikel van Sky News van 6 maart 2020 blijft het feminicidepercentage van El Salvador
het hoogste ter wereld,175 ondanks een daling van 40 % in 2019 in vergelijking met 2018.176 Slechts
49 % van de gewelddadige overlijdens van vrouwen werd in 2019 feminicide genoemd177 volgens het
rapport van het IDHUCA van 2020.178 Het aantal vonnissen wegens feminicide steeg in het eerste
semester van 2019, 30 % had betrekking op een vrijspraak.179 Meer dan 50 % van de gedode vrouwen
zijn tussen 18 en 40 jaar.180 Van 2012 tot half 2020 werden 3.015 vrouwen vermoord maar tot eind
2019 waren er slechts 259 veroordelingen wegens feminicide.181 Meer dan de helft van de gevallen
blijven ongestraft.182 In 2019 werden 230 gewelddadige overlijdens van vrouwen gemeld.183
Volgens het Salvadoraanse Instituut voor de Ontwikkeling van de Vrouw (Instituto Salvadoreño para
el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU) sluiten feminicides heel vaak een toenemende cyclus van niet-

168

url

Deze lockdown was bedoeld om de verspreiding van de COVID-19-pandemie in te dammen. IRC, 09/06/2020,

De 200 feiten van geweld tegen vrouwen die tussen 17 maart en 22 mei 2020 werden gemeld door de ngo
Organisatie van Salvadoraanse Vrouwen voor Vrede (Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA)
betekenen een stijging van 70% in vergelijking met het aantal aangiften in 2019. IRC, 09/06/2020, url
170
El Faro, 15/07/2020, url
171
El Faro, 15/07/2020, url
172
El Faro, 15/07/2020, url
173
FMCAP (Wolf S.), 2020, url; El Faro, 07/09/2020, url; McNamara P., 08/09/2017, url; IDMC, Refugee Law
Initiative, 09/2018, url
174
La Prensa Gráfica, 20/06/2020, url ; El Salvador, 19/06/2020, url; CIDH, 27/12/2019, url; TAM, Ministerio de
Gobernación y Policía Costa Rica, 02/2019
175
Sky News, 06/03/2020, url
176
El Faro, 15/07/2020, url; IDHUCA, 2020, url
177
Sinds 2012 werd feminicide slechts in 8,5 % van de gewelddadige overlijdens van vrouwen bewezen. El Faro,
15/07/2020, url
178
IDHUCA, 2020, url
179
IDHUCA, 2020, url
180
IDHUCA, 2020, url
181
El Faro, 15/07/2020, url
182
El Faro, 15/07/2020, url
183
El Faro, 15/07/2020, url
169

Pagina 20 van 59

EL SALVADOR. Veiligheidssituatie
12 oktober 2020

aangegeven agressie af.184 Het aantal feminicides daalt maar niet de geweldfeiten die eraan
voorafgaan.185 Jaar na jaar schommelt het aantal aangiften van geweld tegen vrouwen rond 20.000.186
Volgens Univisión is de term “feminicidezelfmoord” een juridische benaming die alleen in El Salvador
bestaat. Hij verwijst naar het fenomeen van vrouwen en dochters die het slachtoffer zijn van geweld
en een einde aan hun leven maken om aan het geweld te ontsnappen. Volgens het rapport van
Freedom House van 4 maart 2020 werden in 2019 verschillende incidenten van feminicidezelfmoord
gemeld.187
Van januari 2012 tot juni 2020 registreerde het parket een totaal van 10.144 gevallen van
“vrijheidsberoving”, d.w.z. verdwijningen188 van vrouwen (van wie 38,3 % adolescenten zijn).189 Het
Observatorium voor geweld tegen vrouwen ORMUSA merkt een stijging van het aantal verdwenen
vrouwen tussen 2018 (560)190 en 2019 (676).191 Tijdens de eerste zes maanden van 2020 registreerde
het parket 68 klachten in verband met de verdwijning van een vrouw, waarvan 32,5 % betrekking
had op adolescenten.192 Volgens diverse bronnen van El Faro bestaat er een verband tussen de
vrijheidsberovingen van adolescenten en de feiten van seksueel geweld.193 Volgens een van de
bronnen houdt de vrijheidsberoving verband met het feit dat ze als seksuele objecten worden
beschouwd.194
HRW en andere bronnen beweren dat de bendes vrouwen onderwerpen aan seksueel geweld.195 Het
IDHUCA meldt in zijn rapport van 2020 dat tijdens het eerste semester van 2019, 3.138 feiten van
seksueel geweld tegen vrouwen, waaronder 67 % tegen minderjarigen, werden gemeld. Aangezien de
meeste van deze aanrandingen niet worden gemeld, meent het Istituut te kunnen beweren dat dit
cijfer met vijf moet worden vermenigvuldigd om het echte aantal seksuele aanrandingen te verkrijgen.
In april 2019 wees een rapport van de organisatie ORMUSA erop dat het seksuele geweld tegen
vrouwen met een derde was gestegen in vergelijking met 2018. De meeste slachtoffers waren jonge
meisjes tussen 12 en 17 jaar.196 Hoewel de OSAC vermeldt dat het aantal aangiften van verkrachting
bij de politie met 2 % steeg tussen 2018 en 2019,197 spreekt het IDHUCA van een ernstig probleeem
van straffeloosheid198 en een inadequate wetgeving.199
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Volgens het IDHUCA suggereert het hoge aantal zwangerschappen van meisjes en adolescentes (5.711
zwangerschappen van meisjes tussen 10 en 19 jaar in 2018) scenario’s van misbruik.200 Deze
tienerzwangerschappen vertegenwoordigen een derde van de zwangerschappen in het land en heel
wat van die zwangerschappen zijn het resultaat van seksuele agressie volgens Freedom House.201

4.8. LGBT’s
In de landen van de Noordelijke Driehoek (Guatemala, Honduras, Salvador) worden LGBT’s
disproportioneel getroffen door veel wijdverspreid geweld, zowel vanwege bendes als vanwege de
overheid, volgens een rapport over de impact van geweld op LGBT’s in de Noordelijke Driehoek van
het REDLAC van september 2019.202 In zijn rapport over de gebeurtenissen van 2019 beweert het
IDHUCA dat geweld tegen LGBT’s endemisch is in El Salvador. Bovendien merkt het IDHUCA een
stijgende tendens op in de loop der jaren: van 94 feiten van geweld tegen leden van de LGBTgemeenschap in 2015 tot 121 van januari tot juni 2019.203
Uit informatie van bronnen blijkt dat transgendervrouwen bijzonder kwetsbaar zijn.204
Volgens enkele bronnen zijn vertegenwoordigers van de overheid, inclusief politieagenten,
verantwoordelijk voor geweld dat in 2019 werd gepleegd tegen seksuele minderheden. 205 Dit geweld
omvat intimidatie,206, moord,207 foltering,208 seksueel geweld en andere agressie.209 Bendes zijn ook
verantwoordelijk voor geweld volgens bronnen zoals HRW, dat in februari 2020 melding maakt van
getuigenissen over seksueel geweld en afpersing van LGBT’s door bendes.210 In haar rapport van
februari 2019 vermeldt de CEAR ook doodsbedreigingen en gedwongen verplaatsing.211
Verschillende bronnen merken een hoge mate van straffeloosheid op.212 Volgens een rapport van het
REDLAC van september 2019 zijn er weinig veroordelingen wegens haatmisdrijven (opgenomen in het
Strafwetboek sinds 2015).213 Politieagenten werden echter veroordeeld wegens moord op een LGBGTpersoon in 2019.214 Volgens een krantenartikel van juli 2020 werd de lijn voor hulp en bijstand in
situaties van haat en discriminatie ten opzichte van LGBT’s afgeschaft toen het Secretariaat voor
Sociale Inclusie (Secretaría de Inclusión Social, SIS215) werd gesloten.216
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4.9. Specifieke beroepen
De editie 2020 van het rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de
mensenrechtensituatie in El Salvador benadrukt de weerslag van het geweld op de
arbeidsomstandigheden:
“In some cases the country’s high crime rate undermined acceptable conditions of work as well as
workers’ psychological and physical health. Some workers, such as bus drivers, bill collectors,
messengers, and teachers in high-risk areas, reported being subject to extortion and death threats
by gang members.”217
Naast de beroepen die het doelwit van bendes kunnen zijn en waarop supra allusie wordt gemaakt
(met name in deel 4.2.), vormen journalisten en mensenrechtenactivisten specifieke doelwitten van
geweld, zoals uit het volgende blijkt.
Volgens het jaarverslag 2019 van de Vereniging van Journalisten van El Salvador (Asociación de
Periodistas de El Salvador, APES) werd een journalist met de dood bedreigd, een andere werd
gedwongen tot verplaatsing, twee journalisten werden gedood, drie journalisten werden in dat jaar
aangevallen.218 Volgens Freedom House krijgen sommige journalisten te maken met intimidatie en
geweld wanneer ze verslag uitbrengen over onderwerpen zoals corruptie of bendegeweld.
Politieagenten en regeringsambtenaren probeerden hen te beletten, verslag over gevoelige
onderwerpen in 2019 uit te brengen.219 Andere bronnen meldden ook beperkingen van de persvrijheid
en pogingen om journalistiek werk in diskrediet te brengen.220
Volgens lokale ngo’s in het rapport van AI kregen mensenrechtenactivisten in 2019 te maken met
schendingen van hun rechten en hekelen ze het feit dat deze schendingen niet werden
geregistreerd.221 Volgens met name de CIDH werden de activisten gestigmatiseerd en in diskrediet
gebracht,222 en vrouwelijke activisten nog meer.223 Verenigingen hekelden ook een stijging van de
(vooral virtuele) agressie tegen hen in de context van de maatregelen die de regering nam om de
pandemie in te dammen.224

4.10. (Ex-)politieagenten en (ex-)militairen
Volgens het rapport van Freedom House over 2019 bleven de bendes leden van de veiligheidstroepen
en hun gezinnen viseren.225 Volgens krantenartikels werden in 2019 25226 of 29227 politieagenten en
15 militairen gedood tegen 32 politieagenten en 17 militairen in 2018.228 Media melden namelijk
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regelmatig moorden op leden van de ordetroepen.229 De daders zijn over het algemeen bendeleden230
maar het gebeurt dat de daders andere leden van de veiligheidstroepen zijn volgens krantenartikels.231

4.11. Andere overheidsambtenaren, in het bijzonder ambtenaren die
betrokken zijn bij het onderzoek of de strijd tegen georganiseerde
misdaad, zoals rechters, procureurs en advocaten232
Een politieagent van de Elitedivisie tegen de Georganiseerde Misdaad (División Élite contra el Crimen
Organizado, DECO) werd bijvoorbeeld in oktober 2019 gedood.233
Forensische criminologen die de lichamen van slachtoffers onderzoeken, kunnen worden vermoord.
Israel Ticas, een erkend forensisch criminoloog, overleefde bijvoorbeeld verschillende moordpogingen
en kreeg politiebescherming.234
Volgens de Mensenrechtenraaad van de Verenigde Naties worden sommige rechters overgebracht naar
veiligere plaatsen als gevolg van bedreigingen.235

4.12. Familieleden, personen ten laste, andere leden van het gezin van
personen die tot de bovengenoemde risicoprofielen behoren
In het rapport Forced migration from the Northern Triangle of Central America. Drivers and
experiences van 2020 verklaart specialiste Sonja Wolf, zonder het land te vermelden, dat ouders die
zich probeerden te verzetten tegen de vrijwillige rekrutering van hun zoon, werden bedreigd door de
bende, die zich ergerde aan hun inmenging.236 Een bende kan een volledige familie dwingen tot
verplaatsing wanneer ze zich verzet tegen de rekrutering van een van haar kinderen.237
Volgens bronnen kunnen moeders en echtgenotes van bendeleden worden geviseerd, met name door
rivaliserende bendes (zie doelwit beschreven onder punt 3.4.).238
Dit is ook het geval met de echtgenotes van politieagenten en militairen.239

4.13. Autochtonen
Volgens editie 2020 van het rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de
mensenrechten in El Salvador beweren de autochtone gemeenschappen, naast raciale en economische
discriminatie waarvan ze het slachtoffer zijn, momenteel te maken te hebben met bendes die door de
politie uit de stadscentra worden verdreven. Deze bendes eigenen zich hun land toe en bedreigen hun
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kinderen wanneer ze territoriale grenzen overschrijden die willekeurig worden hertekend door de
bendes dwars door voorvaderlijk land heen, waardoor kinderen worden gedwongen van school te gaan
of hun huis te verlaten.240

5. Geografische spreiding van het geweld
Het in 2020 verschenen jaarverslag van de Bertelsmann Stiftung stelt dat de bevoegdheid van de
overheid om geweld te gebruiken in principe het volledige grondgebied bestrijkt en beweert tegelijk:
“There are particular pockets where crime levels are persistently high enough to suggest a
significant loss of state control over population and territory and its ability to guarantee basic civil
and human rights.”241
De gebieden die het meest worden getroffen door geweld, zijn marginale, arme wijken waar
basisdiensten beperkt toegankelijk zijn en de overheid beperkt aanwezig is, zoals het rapport van de
ngo Save the children van juli 2019 beschrijft:
“In these areas lives the most vulnerable population, whose rights are not guaranteed and who in
many cases have traditionally been excluded and discriminated against. The low levels of
development, the lack of opportunities and the weak institutional presence have all contributed to
the rise and spread of violent groups. The actions of these groups make the situation even more
precarious for the inhabitants of these neighbourhoods, and exposes them to continual breaches
of their rights.”242
De desbetreffende wijken zijn specifieke wijken van minstens 247 gemeenten (op een totaal van 262)
in de veertien departementen van dit land, dat kleiner is dan België.243 Bronnen melden een territoriale
uitbreiding van stedelijke naar meer landelijke gebieden vanaf 2015.244 Deel 3.1. geeft meer uitleg
over de verdeling van de invloedssferen per bende.
Volgens een onderzoek van de Administratieve Rechtbank voor Migratie (TAM) van Costa Rica van
mei 2020 waren de departementen met het grootste aantal moorden in 2019 en tijdens de eerste
maand van 2020 La Libertad, San Salvador en Sonsonate. Zeven van de tien gemeenten met de
meeste moorden over dezelfde periode waren geen departementale hoofdplaatsen en drie ervan
bevonden zich niet in het hoofdstedelijke gebied San Salvador (Área Metropolitana de San Salvador,
AMSS): de desbetreffende gemeenten zijn Apopa, Mejicanos, Ciudad Delgado, San Salvador en
Ilopango in het departement San Salvador, de gemeenten El Tránsito en San Miguel in het
gelijknamige departement, de gemeente Colón in het departement La Libertad, de gemeente
Nahuizalco in het departement Sonsonate en de gemeente Santa Ana in het gelijknamige
departement. Bovendien beschouwt de TAM de gemeente Quezaltepeque als een van de meeste
gewelddadige van het land wegens de conflicten tussen MS13 en Barrio 18.245 Volgens het OSACrapport kunnen de vijf gemeenten met het hoogste moordpercentage in 2019 in dalende volgorde
worden gerangschikt: San Salvador (12%), San Miguel (10%), Santa Ana (7%), Apopa (7%) en ten
slotte Mejicanos (5%).246 Een onderzoek van het Regionale Observatorium voor Geweld van de
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denktank Diálogos247 van december 2019 licht de jaarlijkse evolutie van het moordpercentage per
departement in kaarten en grafieken toe.248

6. Impact van het geweld op het dagelijkse leven
6.1. Maatschappij
Deel vijf over de geografische spreiding van het geweld legt een verband tussen geweld en armoede.
Bijna een derde van de bevolking van het land leeft onder de armoededrempel en de
inkomensongelijkheid blijft hoog volgens het Agence de Développement Économique AD’OCC.249
Volgens een artikel in El Economista van 4 mei 2020 voorziet de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank
(Banco Interamericano de Desarrollo, BID) dat Covid-19 de armoede in El Salvador van 28 % tot 39
% zou kunnen doen stijgen.250
Volgens een artikel van het REDLAC van april 2020 controleren de bendes het leven van de bewoners
van de gebieden die ze beheersen, en van de personen die door deze gebieden trekken, en vooral op
het openbaar vervoer, in de scholen en op de markten.251 Uit deel 3.1 van dit onderzoek blijkt dat de
voornaamste activiteit van de bendes afpersing is. Deel 4.2. in verband met de doelwitten van het
geweld wijst erop dat de profielen van personen die het slachtoffer van geweld kunnen zijn, gevarieerd
en talrijk zijn. In maart 2020 bevestigt Infosegura252 dat afpersing deel uitmaakt van het dagelijkse
leven van veel personen in El Salvador.253
In verband met de mogelijkheden om aan afpersing te ontsnappen, vroeg Cedoca aan diverse experten
of personen die in een beveiligde wijk wonen, het slachtoffer van afpersing kunnen worden en of ze
eraan kunnen ontsnappen door in hun wijk te blijven.
Volgens twee bronnen lijkt het voor sommige personen die in beschermde gemeenschappen wonen,
mogelijk in veiligheid te leven.254 Een onderzoeker bij het Armed Conflict Location & Event Data Project
(ACLED) schrijft in een e-mail van 15 mei 2020 dat alleen personen met politieke of economische
macht aan afpersing kunnen ontsnappen. Het is ook moeilijker grote bedrijven af te persen dan kleine
omdat ze zich beveiligingsdiensten kunnen veroorloven.255 Héctor Silva Avalos, onderzoeker bij Insight
Crime, legt tijdens een telefoongesprek op 25 mei 2020 uit dat de bendes als het ware niet bestaan
in wijken waar de hogere sociale klassen wonen: deze personen leven dus relatief veilig. Dit is het
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geval met de inwoners van sommige wijken in het zuidwesten van de hoofdstad, aangezien zij er over
alle diensten beschikken en zich niet naar het stadscentrum van San Salvador hoeven te begeven.256
Volgens Maria José Cornejo Morales raadt de politie de mensen aan, zich te beveiligen en zo discreet
mogelijk over hun privéleven te zijn. Ze voegt eraan toe dat de hogere klasse en de hogere
middenklasse over het algemeen huispersoneel hebben dat zeer waarschijnlijk afkomstig is uit de
gemeenschappen die worden beheerst door de bendes. Ook al is het personeel zelf geen lid van een
bende, toch kan het worden bedreigd door de bende om geld afhandig te maken van het gezin dat
hen tewerkstelt. Om die reden werven sommige welgestelde personen die niet veel contact hebben
buiten hun sociale klasse, alleen huispersoneel op aanbeveling aan. 257
Personen die wonen in een veilige wijk die niet wordt gecontroleerd door een bende, kunnen niettemin
worden afgeperst. Volgens verschillende bronnen kan dit gebeuren wanneer ze zich dagelijks om
professionele, familiale of sociale redenen moeten verplaatsen naar een wijk die wordt gecontroleerd
door een bende258 of wanneer de veilig geachte wijk grenst aan een gemeenschap waar bendeleden
wonen.259 Twee bronnen wijzen op de alomtegenwoordigheid van de bendes op nationaal niveau om
aan te geven hoe moeilijk het is aan hun invloed te ontsnappen. 260
Volgens een bron kan men afpersing vermijden door niet naar plaatsen te gaan die worden
gecontroleerd door bendes, wat niet altijd mogelijk is.261 Personen die niet wonen in wijken die worden
overheerst door bendes, proberen ze volledig te vermijden.262 Zo kan een taxichauffeur weigeren, een
klant naar een wijk te brengen waarvan hij weet dat ze door een bende wordt gecontroleerd.263

6.2. Bewegingsvrijheid
De meeste geraadpleegde bronnen, waaronder de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en
ICG, wijzen op belemmeringen van de bewegingsvrijheid door de bendes.264 Freedom House verwoordt
het als volgt:
“Freedom of travel within El Salvador is complicated by gang activity. The MS-13 and Barrio 18
gangs control certain neighborhoods of Salvadoran cities, making it dangerous for residents to
travel, work, and attend school.”265
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Het rapport van februari 2020 van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over 2019
beschrijft het gevaar bij het overschrijden van een dergelijke grens:
“Gang members did not allow persons living in another gang’s controlled area to enter their
territory, even when travelling via public transportation. Gangs forced persons to present
government-issued identification cards (containing their addresses) to determine their residence.
If gang members discovered that a person lived in a rival gang’s territory, that person risked being
killed, beaten, or not allowed to enter the territory.”266
In sommige gevallen verplicht het geweld tot isolering of afzondering in de woning volgens het
mensenrechtenrapport 2019 van het IDHUCA. Van de 807 personen die werden geholpen door het
IDHUCA in 2019, verklaarden er 348 dat ze zich nog niet hadden verplaatst maar dat ze afgezonderd
bleven in hun huis wegens bedreigingen en geweld.267
Volgens een onderzoek van het WOLA en het IUDOP van juli 2020 leidde slechts 8,3 % van de
processen inzake vrijheidsbeperking tussen 2014 en 2017 tot een veroordeling.268
In de context van de Covid-19-pandemie nam de regering bovendien diverse decreten en wetten aan
die basisvrijheden beperken.269 Volgens krantenartikels werden honderden personen die vermoedelijk
de quarantainemaatregelen hadden overtreden, opgesloten in afzonderingscentra.270 Volgens een
rapport van AI hadden 16.780 personen een dergelijke quarantaine voltooid en bevonden 62 personen
zich nog in quarantaine op 28 augustus 2020.271 Het Hooggerechtshof stelde herhaaldelijk vast dat
verschillende wetten en decreten van de uitvoerende macht ongrondwettelijk waren.272 Volgens
krantenartikels273 gaf president Bukele blijk van een zekere minachting voor de vonnissen van het
Hooggerechtshof, met name via Twitter.274 Instellingen als de CIDH en HRW vroegen de president dat
hij zich zou schikken naar de vonnissen van het Hooggerechtshof.275
Volgens een onderzoek van de Small Wars Journal kondigden de belangrijkste Salvadoraanse bendes
tegelijk aan dat ze de inwoners van de wijken die ze controleren, vanaf 31 maart 2020 zouden
verplichten, in quarantaine te gaan, vanuit een logica van zelfbescherming in wijken waartoe de politie
weinig toegang heeft.276
De thuisquarantainemaatregelen van de regering werden half juni 2020 opgeheven.277

6.3. Landbouw en visvangst
Volgens een krantenartikel van oktober 2019 tonen de politiestatistieken voor de eerste drie maanden
van de Bukele-regering aan dat er meer moorden zijn in landelijke gebieden dan in steden en dat de
slachtoffers hoofdzakelijk landbouwers, veehouders en dagloners zijn. In 105 dagen werden 115 van
hen gedood. Volgens Luis Treminio, voorzitter van de Salvadoraanse Kamer van Kleine en Middelgrote
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Landbouwproducten die in het artikel wordt geciteerd, dwongen de antibendeoperaties van de
veiligheidsdiensten de bendes te migreren van de steden naar het platteland. Volgens het artikel leidde
de repressie van de politie tot een uittocht van bendeleden, die te maken zou hebben met de
toegenomen onveiligheid in verschillende plattelandsgebieden van het land.278
In mei 2019 meldt een gezamenlijk rapport van InSight Crime en Global Initiative:
“In El Salvador and Honduras, territorial gang extortion has also spread to the countryside. Criminal
structures levy fees from agriculture businesses, such as sugar cane producers and coffee growers,
by barring access to the fields, burning the crops or killing workers.77 Cattle ranchers in certain
areas of El Salvador are also reported to pay an extortion fee per animal. […] And reports have
also circulated of the gangs extorting fishermen and controlling the fishing trade in the Cerrón
Grande reservoir, in Chalatenango.”279

6.4. Onderwijs
Volgens de gegevens van het ministerie van Onderwijs in een rapport van Save the Children van
juli 2019 bevindt 64% van de onderwijsinstellingen zich in gemeenschappen waar bendes aanwezig
zijn.280 Een school op het grondgebied van een bende wordt beschouwd als haar eigendom volgens
een rapport van ICG van 2017.281
In zijn rapport van 2020 meldt Freedom House dat het geweld van de bendes tegen leraars en
studenten aanhield in 2019.282
Volgens een REDLAC-rapport over de toegang tot de school in gewelddadige milieus in CentraalAmerika van april 2019 bestaat het gevaar zelfs vóór het betreden van het schoolgebouw, wanneer
minderjarigen onderweg het risico lopen te worden aangesproken, gerekruteerd of aangevallen. In
diverse wijken die ze controleren, leggen de bendes sociale codes op die variëren van het tijdstip
waarop men het huis mag verlaten, het verbod om bepaalde kledij te dragen tot het soort maquillage
en kapsel voor de meisjes en adolescentes (zie ook deel 4.1.). In El Salvador loopt wie de bus moet
nemen om naar school te gaan, een groot risico, te worden aangevallen of tegengehouden bij
politieversperringen. Soms verplicht de gebrekkige infrastructuur de kinderen, naar huis terug te keren
om naar het toilet te gaan en worden ze weer blootgesteld aan de gevaren van het traject. De leraars
zijn ook gebonden aan specifieke aankomst- en vertrektijden of moeten een soort belasting betalen
om het gebied waar ze werken, te mogen betreden (zie ook deel 6.2. over de bewegingsvrijheid).283
Volgens het REDLAC kan de invloed van de bendes in de scholen direct zijn, met controle over leraars
en activiteiten, of indirect, via studenten die dienst doen als informanten, ronselaars of ontvangers
van afpersing. Het kan dat er in de school drugs worden verkocht, wapens worden gedragen. De
leraars kunnen moeite hebben om hun klassen te controleren of discipline op te leggen, of kunnen
worden gechanteerd om studenten te laten slagen. Gewelddadige conflicten kunnen de lessen en de
werking van de school onderbreken.284
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Volgens het ministerie van Onderwijs kan het geweld in scholen de vorm van moord, intimidatie, fysiek
of verbaal geweld, verkrachting, bedreigingen, misbruik, afpersing, vrijheidsberoving, diefstal,
verkoop en verbruik van drugs aannemen.285
Het risico op seksueel geweld is uiterst hoog voor meisjes en kan zowel van bendes als leraars
afkomstig zijn, volgens het REDLAC.286 Volgens het jaarverslag 2018 van het ISDEMU worden meisjes
op school het meest bedreigd door seksueel geweld: ongeveer een op tien was er het slachtoffer
van.287
Het bendegeweld in en rond scholen leidt met name tot schooluitval.288 Volgens een onderzoek in de
krant El Faro van 2015 steeg schooluitval als gevolg van criminaliteit met 120 % tussen 2009 en
2014.289 Volgens het voormelde REDLAC-rapport verlieten alleen al in 2018 49.000 minderjarigen
school in El Salvador, d.w.z. 1.000 per week. Volgens het ministerie van Onderwijs, dat wordt
geciteerd in een artikel van El Salvador, gingen 70.000 studenten in 2019 van school als gevolg van
bendegeweld.290 Wanneer ouders beslissen hun kinderen thuis te houden om ze tegen de bendes te
beschermen, kan dit eveneens leiden tot schooluitval, volgens het REDLAC-rapport. Het rapport wijst
er ook op dat de rekrutering van kinderen door de bendes tegelijk een oorzaak en een gevolg van
schooluitval kan zijn.291
Het ministerie van Onderwijs werkte een alarmsysteem voor geweld op school (Sistema de Alerta de
Violencia en Educación, SALVE) uit, dat het onderwijzend personeel en de ouders de mogelijkheid
biedt, geweld op school aan te geven. Dit systeem biedt psychosociale, juridische bijstand en verwijst
door naar de bevoegde instanties.292 Volgens het voormelde REDLAC-rapport waren de politie en het
leger de voorbije jaren [2019] meer betrokken bij de veiligheid in de scholen.293 In februari 2020 werd
een preventie- en veiligheidsplan ingevoerd waardoor politieagenten betrokken werden bij instellingen
die als prioritair werden beschouwd.294

6.5. Handel
Het hoofdstuk over de aard van het geweld (supra) toont dat het afpersingsfenomeen zich uitbreidt.
Volgens de OSAC leidde het opstarten van een antiafpersingscallcenter voor slachtoffers en getuigen
tot een stijging van het aantal klachten (2.115 in 2019 tegen 1.628 in 2018).295 Het bureau van de
procureur-generaal, zoals geciteerd door Insight Crime in januari 2020, meldt een stijging van 17,2 %
van het aantal gemelde afpersingsgevallen.296 Een artikel van april 2020 van El Faro meldt een stijging
van het fenomeen met 30 %.297
70 % van alle bedrijven in het land wordt getroffen door afpersing volgens een artikel van Foreign
Policy van november 2019.298 Dit percentage stijgt tot 90% wanneer het gaat om kleine bedrijven
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volgens het rapport 2020 van Freedom House.299 Het kan gaan om eenvoudige informele verkopers,
inclusief verkopers die hun product van deur tot deur verkopen. 300 Het gaat om bakkerijen,
kruidenierswinkels, distributie van fruitsap, kleine restaurants, kleine schoonheidssalons, kappers,
cybercafés301 of kleine familiebedrijven.302 Verschillende bronnen zijn het erover eens dat sommige
leveranciers die kleinhandelszaken of andere dienstverleners uit andere wijken (ongeacht of ze in de
greep van dezelfde bende zijn) komen bevoorraden, eventueel een soort “toegangsbelasting” moeten
betalen die hen toegang verleent tot een gebied dat onder de controle van een bende valt. 303 Een
verkoopster die in San Salvador woont en van wie de winkel zich in Zacatecoluca bevindt, zal
bijvoorbeeld een geldsom moeten betalen aan de bende die deze plaats controleert, om er in alle rust
te kunnen werken.304
Volgens een REDLAC-rapport van april 2020 sluiten per week twee bedrijven die het slachtoffer van
afpersing zijn.305
Sommige grote bedrijven hebben afpersing structureel in hun werkwijze geïntegreerd, zoals een
gezamenlijk rapport van InSight Crime en Global Initiative van mei 2019 aantoont:
“Many companies now integrate extortion charges into their operating costs and have upped their
spending on private security, insurance and other measures that they take to limit the impact of
extortion on their operations. The high levels of extortion not only inhibit the ability of companies
to operate and impact their efficiency, but also discourage new investment in business activities
vulnerable to these criminal schemes. Jorge Daboub, former head of the National Association of
Private Enterprise (Asosiación Nacional de Empresas Privadas) in El Salvador, said that the
extortion of big business is endemic. The gangs tend to focus on larger businesses, which can afford
bigger payments – major companies can allegedly pay up to US$1 million a year. Private companies
are forced to consider extortion as a ‘non-deductible expenditure,’ according to Daboub, which
translates into a fixed production cost in their accounting, and eventually an increase in the
product’s price, so the cost of extortion is ultimately passed on to the consumer.”306
In mei 2020 meent een onderzoeker bij het Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)
echter dat het moeilijker is grote bedrijven af te persen dan kleine omdat ze zich beveiligingsdiensten
kunnen veroorloven.307
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6.6. Politiek leven
Volgens de analyse van onderzoekster Viviana García Pinzón, die werd gepubliceerd door de London
School of Economics op 14 juli 2020, toont de overheid zich hard op nationaal vlak maar op het terrein
is de werkelijkheid genuanceerder. De vertegenwoordigers van de overheid hebben geen andere keuze
dan te onderhandelen met de bendes.308 Volgens Freedom House beschouwen sommige politici de
gesloten overeenkomsten als een feit waarmee politieke activiteiten in sommige delen van het land
gepaard gaan.309
Volgens de geraadpleegde bronnen zijn zowel de rechtse partij Nationalistische Republikeinse Alliantie
(Alianza Republicana Nacionalista, ARENA) als de linkse partij Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) bij dergelijke onderhandelingen betrokken.310
Uit bronneninformatie blijkt dat de onderhandelingen betrekking hebben op diverse uitdagingen. De
partijen proberen zich zo te verzekeren van stemmen of van speelruimte om te opereren (projecten
tot een goed einde te brengen, een verkiezingscampagne winnen, enz.) in wijken die worden
gecontroleerd door bendes. De bendes van hun kant proberen diverse voordelen te verkrijgen zoals
geld, bevoorrechte toegang tot politieke personaliteiten en investeringen van een partij in sociale
diensten voor de families van bendeleden.311
Volgens krantenartikels vonden bij de presidentsverkiezingen van 2014 onderhandelingen plaats
tussen leiders van de twee grootste partijen (onder wie de huidige voorzitter van de Wetgevende
Vergadering, Norman Quijano van de ARENA312) en van de bendes.313 Volgens ICG zijn er aanwijzingen
dat de politieke leiders van de ARENA en van de FMLN toen 350.000 $ betaalden in ruil voor stemmen
in gebieden onder hun controle.314 De huidige burgemeester van San Salvador, Ernesto Muyshondt
(ARENA) bood volgens een getuige 69.000 $ in 2015.315 Volgens een getuigenis van Foreign Policy uit
2017 beloofde de FMLN tot 10 miljoen $ microkredieten aan de bendeleiders in ruil voor een
verkiezingsoverwinning.316 De huidige president Nayib Bukele sloot overeenkomsten met de drie
belangrijkste bendes toen hij burgemeester van San Salvador was (van 2015 tot 2018), om zijn
plannen in gevaarlijk geachte gebieden uit te voeren, volgens een artikel van de BBC dat informatie
bevat van de onderzoekskrant El Faro.317 Ten slotte documenteerde een onderzoek van de krant El
Faro van 6 september 2020 een nieuwe onderhandeling tussen de regering-Bukele en de MS13 sinds
juni 2019, die verband hield met een vermindering van het aantal moorden en stemmen voor de
parlementsverkiezingen van 2021 in ruil voor betere omstandigheden in de gevangenis. 318
Volgens het voormelde artikel van de BBC kreeg het verloop van de presidentsverkiezingen van
februari 2019 een andere wending door de bendes. Heel wat kiezers meldden dat de bendes hun
identiteitsdocumenten eisten en hen bedreigden om hen te doen stemmen voor een bepaalde partij.319
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6.7. Gezondheid
Volgens bronnen heeft het veralgemeende geweld in het noorden van Centraal-Amerika320 en meer
specifiek in El Salvador321 rechtstreekse gevolgen voor de gezondheid van de getroffen personen.
Volgens het REDLAC-rapport van juni 2020 over de gevolgen van het geweld op de toegang tot de
gezondheid voor ontheemde personen in het noorden van Centraal-Amerika en in Mexico blijven er
ondanks een hervorming van het gezondheidssysteem in El Salvador in de periode 2009-2014
hindernissen bestaan voor personen uit gebieden die werden getroffen door geweld. Het aanbod van
gezondheidszorg is er beperkt en de transportkosten en het moeten oversteken van onzichtbare
grenzen kunnen een belemmering voor het zoeken van zorg vormen.322
In een artikel van El Mundo van 2020 voegt Artsen Zonder Grenzen (AZG) eraan toe dat de
gemeenschappen die het meest worden getroffen door geweld, en de personen die uit het buitenland
worden verdreven, moeilijker toegang krijgen tot medische diensten wegens de angst en de
stigmatisering in verband met hun vermeende nabijheid tot de bendes.323
Volgens het REDLAC-rapport van juni 2020 beperken het wijdverspreide geweld en het gendergeweld
de uitoefening van de voortplantingsrechten van vrouwen. Het aantal ongewenste vroegtijdige
zwangerschappen ligt hoog. Verenigingen raden de overheid aan, abortus in sommige gevallen niet te
bestraffen.324
De procedures voor het verlenen van zorg aan personen die door geweld ontheemd zijn, kunnen een
belemmering vormen volgens het voormelde REDLAC-rapport, zoals het moeten voorleggen van
identiteitsgegevens. Ontheemden vrezen dat ze zullen worden opgespoord door personen die nauwe
banden met hun agressoren hebben. Door die angst vermijden ze soms ook drukke plaatsen zoals
ziekenhuizen. De CIDH pleit voor de uitwerking van psychosociale bijstandsprogramma’s voor
ontheemden.325

7. Ontheemding
7.1. Cijfergegevens
De cijfers die de bronnen melden, moeten in hun context worden geplaatst. Sommige bronnen
specificeren
de
cijfers naargelang
van
de
oorzaken
(natuurrampen,
geweldsituatie,
beroepsmogelijkheden), terwijl andere dat niet doen. Cedoca heeft zich zoveel mogelijk toegespitst
op informatie over ontheemdingen als gevolg van een geweldsituatie. Er wordt soms verwezen naar
“nieuwe” ontheemdingen, d.w.z. het verschil in vergelijking met vorig jaar. Het ontbreken van een
nationaal register van ontheemden in El Salvador tot januari 2020326 en het feit dat ze net van de
radar van de bendes of van de overheid proberen te verdwijnen,327 maken de berekening van hun
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aantal moeilijk. De bronnen zijn het eens over een aanhoudende groei van het aantal ontheemden
[sinds 2015].328
Volgens een IDMC-rapport van april 2020 met als titel Global report on internal displacement. Grid
2020 stond El Salvador in 2019 op de zesde plaats van de tien landen ter wereld met het grootste
aantal interne ontheemdingen als gevolg van een conflict en van geweld, en op de eerste plaats als
we alleen rekening houden met Latijns-Amerika, met 454.000 nieuwe intern ontheemden.329 Deze
duidelijke stijging ten opzichte van de vorige jaren wordt deels verklaard door een verandering van
methode330 van het IDMC.331 Volgens de schattingen van het UNHCR op basis van officiële cijfers
waren er nog 71.500 ontheemden “of concern” als gevolg van geweld eind 2019.332
In 2018 waren er 235.700 intern ontheemden volgens het IUDOP-onderzoek,333 246.000 volgens het
IDMC334 of 261.000 volgens het UNHCR, aldus de ACAPS-site.335 ACAPS is een onafhankelijke
informatieverstrekker gespecialiseerd in het onderzoek en de beoordeling van humanitaire
behoeften.336
Het vorige rapport van het IDMC en van de Noorse Vluchtelingenraad (Norwegian Refugee Council,
NRC) van mei 2018 meldde dat 296.000 van de nieuwe ontheemdingen337 (4,5 % van de bevolking)
in El Salvador in 2017 ontheemdingen als gevolg van een conflict/geweld waren (390 ontheemdingen
wegens een natuurramp).338

7.2. Uitlokkende factoren
Het jaarverslag van het IDMC over interne ontheemding van mei 2019 herhaalt de conclusies van een
vorig rapport:339 de verplaatsing kan voortvloeien uit het feit, het slachtoffer van een misdaad of van
doelgerichte vervolging te zijn, of van een dergelijk feit in combinatie met economische
omstandigheden en een gezinshereniging of van politiegeweld of van voedseltekort.340
De voornaamste aanleidingen die de bronnen het vaakst melden, zijn diverse vormen van geweld:
-

bedreigingen;
afpersing;
moorden gepleegd door bendes en moordpogingen;
feminicides;
permanente vervolging;
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-

machtsmisbruik door de veiligheidstroepen;
seksuele agressie;
huiselijk geweld;
gendergeweld;
angst (voor geweld);
gedwongen rekrutering;
slagen en verwondingen;
talrijke andere uitdrukkingen van geweld.341

In maart 2018 publiceerde de Salvadoraanse regering een rapport, waaruit blijkt dat de voornaamste
redenen voor interne ontheemding vooral economisch (57 % van de respondenten) en familiaal (40 %
van de respondenten) zijn, en dan pas verband houden met geweldfeiten (5 % van de personen die
deelnamen aan het onderzoek).342
Er kunnen niet een maar meerdere vervolgingsactoren zijn volgens het IDHUCA, dat in zijn rapport
van 2020 uitlegt dat het soms moeilijk is de verantwoordelijken te identificeren wegens de
onwetendheid van de slachtoffers. Verschillende bronnen wijzen erop dat de bendes de overgrote
meerderheid van de vervolgingsactoren op gebied van gedwongen verplaatsing uitmaken, 343 ook al
worden daarnaast andere vervolgingsactoren vermeld, zoals overheidsambtenaren (o.a. de
veiligheidstroepen344) en andere.345

7.3. Profielen
Volgens het rapport van de Tafel van het Maatschappelijk Middenveld tegen Gedwongen Verplaatsing
als Gevolg van Geweld in El Salvador (Mesa de Sociedad Civil Contra el Desplazamiento Forzado a
Causa de la Violencia en El Salvador, MCDF) van december 2019 treft het fenomeen van de interne
ontheemding hoofdzakelijk gezinnen met tieners en/of jongeren, alsook vrouwen, die 54% van de
ontheemden uitmaken.346 De MCDF is een netwerk van verenigingen die zich inzetten voor personen
die tot verplaatsing gedwongen worden, en wordt meer in detail beschreven in deel 7.7 over de
bijstand.
Van de 289 personen die in 2019 om bijstand van het IDHUCA vroegen, zijn er 97 minderjarig, 73
personen zijn tussen 18 en 29 jaar, 110 personen zijn tussen 30 en 59 jaar, 3 personen zijn ouder en
van zes personen is de leeftijdcategorie onbekend. 151 van hen zijn vrouwen, 131 zijn mannen en 7
personen verklaarden, tot de LGBT-gemeenschap te behoren.347

7.4. Schema’s
Het voormelde rapport van de MCDF, dat verwijst naar een officiële bron, meldt dat 42 % van de
verplaatsingen als gevolg van geweld plaatsvindt binnen de gemeente, waardoor de toegang tot
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inkomstbronnen via werk behouden blijft.348 In een e-mail van 20 mei 2020 aan Cedoca verklaart
Elizabeth Kennedy dat de inwoners van ultragewelddadige wijken zich wegens hun beperkte inkomsten
niet ver of niet naar luxueuze, afgesloten verblijven met privébeveiliging kunnen verplaatsen. Deze
beperkingen verergeren wanneer een werknemer zijn inkomsten verliest wegens een
arbeidsonderbreking omdat hij zich moet verbergen. Personen die zich dreigen te moeten verplaatsen,
wenden zich tot hun familie maar de familieleden wonen over het algemeen in dezelfde soort wijk.349
De schema’s, die hoofdzakelijk binnenstedelijk zijn om de onderbrekingen binnen de (professionele,
educatieve, familiale en sociale) netwerken zoveel mogelijk te beperken, bevatten voortaan vertrekken
uit de stad naar het platteland.350
Verschillende bronnen wijzen op een herhaaldelijk verplaatsingsschema binnen het land,351 dat
herhaaldelijk in fine uitmondt in het oversteken van de nationale grenzen.352 Van de 807 personen die
in 2019 werden geholpen door het IDHUCA in een context van gedwongen verplaatsing, vertelden er
289 dat ze verschillende gedwongen verplaatsingen ondergingen.353 Het aantal vertrekken naar het
buitenland stijgt volgens het mondiaal rapport van het IDMC en de NRC van mei 2019.354
Ten slotte merkt het IDMC op dat personen op grond van de ondertekening van een zogenaamd “safe
third country agreement” tussen de Verenigde Staten en El Salvador slechts internationale
bescherming aan de Verenigde Staten mogen vragen nadat ze een dergelijke aanvraag in Guatemala
of in Honduras hebben ingediend. Talrijke personen die vluchten voor het geweld in hun land, zouden
bijgevolg kunnen worden teruggezonden naar gevaarlijke regio’s waar ze zouden zijn veroordeeld tot
een leven van interne ontheemding.355

7.5. Vertrekgebieden
Volgens het IDHUCA treft het fenomeen vooral de bevolkingen die in zeer gevaarlijke wijken wonen,
die lijden onder het geweld van zowel de bendes als, in andere gevallen, van andere actoren zoals de
veiligheidstroepen van de overheid. Het gebied met het grootste aantal aanvragen is San Salvador –
de kantoren van het IDHUCA bevinden zich daar en zijn dus toegankelijker – maar er zijn ook
verzoeken uit het binnenland, zoals de volgende tabel aantoont.356
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Aantal gevallen en personen per departement (IDHUCA)357

De LGBT’s die tot interne ontheemding worden gedwongen en die een beroep deden op de vereniging
COMCAVIS-Trans tussen maart en december 2018,358 waren afkomstig uit 12 departementen,359 meer
bepaald uit de volgende gemeenten:

IDHUCA, 2020, url
Zeventien gevallen uit San Salvador, negen uit La Paz, zeven uit La Libertad, vijf uit Cabañas, drie uit Santa
Ana, drie uit San Miguel, twee uit Sonsonate, twee uit Ahuachapán, twee uit Chalatenango, twee uit San Vicente
en een uit Usulután en een uit la Unión, maar ook twee buitenlandse personen uit Honduras enerzijds en uit
Nicaragua anderzijds.
359
COMCAVIS-TRANS, 12/2019, url
357
358
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Gemeenten per departement (COMCAVIS-TRANS)360

Volgens het rapport van het Salvadoraanse netwerk inzake gedwongen verplaatsing (waartoe
COMCAVIS-TRANS behoort) van december 2019, dat verwijst naar officiële bronnen, stammen de
gemeenten van herkomst overeen met de belangrijkste bevolkingsconcentraties (de hoofdplaatsen
van de departementen) en concentraties van crimineel geweld. Van de 951 gevallen die werden
bijgestaan door het netwerk in de periode 2017-2019, is het belangrijkste herkomstgebied het centrale
gebied (340 gevallen), gevolgd door het paracentrale gebied (57 gevallen), het westelijke gebied (40
gevallen) en ten slotte het oostelijke gebied (32 gevallen). Enkele gevallen hebben een onbekende of
vreemde herkomst.361

7.6. Levensvatbaarheid
Verschillende factoren beletten bepaalde slachtoffers van geweld, een langdurige oplossing in een
verplaatsing naar het binnenland te vinden.
De oppervlakte van El Salvador (21.040 km2) is ongeveer twee derde van de oppervlakte van België
en de bevolkingsdichtheid bedraagt 316 inwoners per km2, in vergelijking met die van België, die
372 inwoners per km2 bedraagt.362 De grootte van het land en zijn bevolkingsdichtheid verklaren dat
zijn gemeenschappen onderling verbonden zijn.363 Het Noord-Amerikaanse Congres inzake LatijnsAmerika (North American Congress on Latin America, NACLA), een organisatie die zich inzet voor een
gelijke relatie tussen Zuid- en Noord-Amerika, beweert in een artikel van februari 2020:

360
361
362
363

COMCAVIS-TRANS, 12/2019, url
MCDF, 12/2019, url
Population Data, 21/03/2020, url; Population Data, 16/03/2020, url
CISR, 09/2016, url; IDMC, Refugee Law Initiative, 09/2018, url
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“El Salvador’s small size […] together with the gangs’ embeddedness in communities, local
governments, and the security forces, makes it practically impossible for displaced persons to
relocate safely within the country.”364
Door hun uitgebreide netwerk365 kunnen de bendes een ontheemde persoon in het land, soms in weinig
tijd, opsporen.366 Volgens verschillende bronnen worden ontheemden onderzocht door de bende die
heerst in een opvanggemeenschap.367 In januari 2020 illustreert een krantenartikel de moord door
MS13 op een koppel dat zich nog maar pas had gevestigd in een dorpje en dat er door deze bende
van verdacht werd, te vluchten voor problemen met MS13 elders.368 Volgens het NACLA beschikken
de bendes over een communicatie- en toezichtsvermogen dat hen in staat stelt personen zowat overal
in het land op te sporen.369 Een van de onderzoekstechnieken is het versturen van waarschuwingen
via messaging-diensten als WhatsApp, volgens de Texas Public Policy Foundation.370
Wanneer de opvanggemeenschap wordt gecontroleerd door een andere bende dan deze waarvoor de
ontheemden vluchten, dreigen zij volgens sociologe Elizabeth Kennedy geen toegang tot de
gemeenschap te krijgen, en zelfs te worden geslagen of gedood,371 omdat ze ontrouw waren ten
opzichte van de kliek van de wijk van herkomst.372

7.7. Bijstand
Een beslissing van het Grondwettelijk Hof van juli 2018 erkent officieel het fenomeen van gedwongen
verplaatsing in het land en vraagt de regering een adequate wetgeving uit te werken. 373 In januari
2020 erkennen de regering en de wetgevende vergadering op hun beurt de gedwongen interne
verplaatsing en keuren de wet 374 goed voor bijstand aan en volledige bescherming van personen die
zich in een toestand van interne gedwongen verplaatsing bevinden. 375 Het TAM benadrukt dat deze
wet tot doel heeft, niet alleen ontheemden te beschermen maar ook personen die dreigen te worden
ontheemd.376 Deze wet voorziet in een register van ontheemden377 en een instantie om de humanitaire
bijstand te coördineren (zoals huisvesting in tijdelijke onderkomens, bescherming, duurzame
oplossingen zoals veilige terugkeer of de vestiging elders van slachtofffers van gedwongen
verplaatsing).378 Deze coördinatie-instantie heet het Nationaal Systeem voor Integrale Bijstand aan
Intern Ontheemden (Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Desplazadas Internamente,
SINAPI).
Op 3 oktober 2019 maakt de site van de Salvadoraanse migratie-instanties bekend dat de minister
van Justitie en Openbare Veiligheid een nieuw bureau voor bijstand aan slachtofffers van ontheemding
en gedwongen migratie installeert. (De datum wordt niet vermeld.) Dit bureau hangt af van de Directie

NACLA, 14/02/2020, url
TAM, Ministerio de Gobernación y Policía Costa Rica, 02/2019
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CISR, 09/2016, url ; IDMC, Refugee Law Initiative, 09/2018, url
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Kennedy E.G., sociologe gespecialiseerd in gedwongen migratie in El Salvador sinds 2010, e-mail,
20/05/2020 ; Texas Public Policy Foundation, 04/2020, url ; CISR, 09/2016, url ; IDMC, Refugee Law Initiative,
09/2018, url
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The Guardian, 10/01/2020, url
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NACLA, 14/02/2020, url
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Kennedy E.G., sociologe gespecialiseerd in gedwongen migratie in El Salvador sinds 2010, e-mail,
20/05/2020 ; USDOS, 02/2020, url ; USDOS, 03/2019, url ; CISR, 09/2016, url
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voor Bijstand aan Migranten (Dirección de Atención al Migrante, DAMI).379 Sindsdien werden 26 andere
afdelingen in verschillende gemeenten geopend volgens het voormelde ministerie in januari 2020.380
Bovendien heeft El Salvador sinds juli 2019 een eigen plan dat past in het Regionale Globale Kader
voor Bescherming en Oplossingen (Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, MIRPS),
een regionaal baanbrekend samenwerkingsinitiatief tussen het UNHCR en de staten van de regio om
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de ontheemding.381 In de praktijk heeft dit initiatief slechts
een beperkte impact op het leven van de ontheemden in de landen die betrokken zijn bij het MIRPS,
volgens de MCDF.382
Sinds 2019 biedt het UNHCR steun aan de Salvadoraanse overheid in de vorm van technisch advies
om te garanderen dat de wetgeving overeenstemt met de internationale normen. 383 De VN-instantie
voor hulp aan vluchtelingen en partnerorganisaties zetten zich in in de gemeenschappen die personen
die werden ontheemd wegens geweld, uitwijzen en opvangen. Het UNHCR is gevestigd in
29 gemeenschappen die worden getroffen door het fenomeen, steunt zeven gemeenschapsgroepen
van LGBT-personen in een kwetsbare situatie, probeert vier opvanggemeenschappen te versterken en
biedt gemeenschapssteun aan een netwerk van zestien parochies, waarvan er drie tijdelijk onderdak
bieden aan personen die vluchten voor een dreigend risico.384 Een overeenkomst van 16
september 2020 voorziet in de aanstaande opening van een operationeel centrum dat bijstand zal
bieden aan slachtoffers van interne ontheemding, aan verzoekers om internationale bescherming en
aan vluchtelingen.385
Als reactie op het overheidsoptreden dat door het maatschappelijk middenveld als ontoereikend werd
beschouwd,386 richtte het een netwerk van verenigingen op 387 genaamd Tafel van het Maatschappelijk
Middenveld tegen de Gedwongen Verplaatsing als Gevolg van Geweld in El Salvador (Mesa de Sociedad
Civil Contra el Desplazamiento Forzado a Causa de la Violencia en El Salvador, MCDF). Dit netwerk zet
zich in voor de erkenning van gedwongen verplaatsing door de overheid, opdat ze een preventie-,
bijstands- en beschermingsbeleid zou uitwerken.388 Volgens het rapport van de MCDF van
december 2019 heeft de slachtofferhulp geen grote vooruitgang geboekt, deels wegens een gebrek
aan erkenning van het fenomeen door de vorige regering.389 De verenigingen van de MCDF blijven de
slachtoffers die zich wenden tot hen, opvangen, registreren en bijstaan. 390 In de periode 2017-2019
boden de verenigingen bijstand in 951 gevallen, wat overeenstemt met 3.457 geholpen personen.391
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2010, e-mail, 20/05/2020
387
Het netwerk bestaat uit de volgende verenigingen: American Friends Service Committee (AFSC), Asesoría a
Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE), Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con
VIH en El Salvador (COMCAVIS TRANS), de Norwegian Refugee Council (NRC), het Salvadoraanse Rode Kruis,
het Spaanse Rode Kruis, de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), het Instituto de
Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Artsen Zonder Grenzen (AZG) Spanje en Frankrijk, Save the Children,
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Ten slotte dient te worden opgemerkt dat het wegens de mobiliteitsbeperkingen in het kader van de
maatregelen ter bestrijding van Covid-19 in Centraal-Amerika moeilijker is, hulp en bescherming te
krijgen.392 Op 15 mei 2020 verklaart het UNHCR dat de pandemie de crisis van de interne ontheemding
nog verergert in de Noordelijke Driehoek. Bovendien verliezen de ontheemden hun inkomen als gevolg
van de lockdownmaatregelen, waardoor ze des te kwetsbaarder worden. 393 Analisten voorspellen dat
een zelfs gedeeltelijke en geleidelijke versoepeling van de lockdown snel zal leiden tot bewegingen
van personen die het slachtofffer van geweld zijn. Daarom heeft het UNHCR mechanismen en
onderkomens voor zeer risicovolle gevallen. Het UNHCR kondigde aan, zijn bijstandsprogramma’s uit
te breiden om de ontheemde gezinnen aan basisgoederen te helpen.394 Dertig gezinnen werden in
2020 het slachtoffer van gedwongen verplaatsing, waarvan achttien tijdens de door de regering
opgelegde lockdownperiode (zie supra), volgens de ngo Cristosal in een krantenartikel van 8
september 2020.395
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Samenvatting
In zijn richtlijnen van 2016 is het UNHCR van oordeel dat “het meeste, zo niet alle geweld” tussen de
bendes en tegen de overheid doelgericht van aard is.
Twintig jaar hardhandig beleid van de opeenvolgende linkse en rechtse regeringen deed de criminele
capaciteit van de bendes niet afnemen. Eind 2019 nam de daling van het moordpercentage, die sinds
2015 werd waargenomen, toe maar het fenomeen van de afpersing lijkt toe te nemen.
De belangrijkste bendes, namelijk de Mara Salvatrucha, de Barrio 18 Revolucionarios en de Barrio 18
Sureños, tellen ongeveer 60.000 leden (wat ongeveer overeenstemt met 1 % van de bevolking) en
beschikken over een “sociale matras” van meer dan 500.000 sympathisanten. Hun belangrijkste bron
van inkomsten is afpersing maar ze houden zich ook bezig met heel wat andere misdaden. Hun werking
is hiërarchisch en volgt een aantal regels.
De veiligheidstroepen die worden ingezet bij de strijd tegen de bendes, bestaan uit politieagenten,
ondersteund door militairen. De burger heeft geen vertrouwen in deze ordetroepen, waarvan de
reputatie is aangetast door terugkerende beschuldigingen van mensenrechtenschendingen, met name
buitengerechtelijke executies.
De lijst van mogelijke doelwitten, die het UNHCR in maart 2016 opstelde en Cedoca aanvulde op basis
van geraadpleegde bronnen, bevat: personen die zich verzetten tegen de bendes en personen die
geacht worden ermee verbonden te zijn, personen die vatbaar zijn voor afpersing, jongeren, vrouwen,
LGBT’s,
autochtonen
en
bepaalde
beroepen
(journalisten,
mensenrechtenactivisten,
gemeenschapsleiders, leraars, (ex-)politieagenten en (ex-)militairen, rechters, procureurs en
advocaten).
Specifieke wijken van meer dan negen gemeenten op tien worden gecontroleerd door de bendes.
Sinds 2015 breidt hun aanwezigheid zich ook uit naar landelijke gebieden.
Listen om met afpersing om te gaan maken deel uit van het dagelijkse leven van veel Salvadoranen.
Hun bewegingsvrijheid wordt beperkt door het geweld. De afpersing treft de handel en de landbouw.
De meeste scholen hebben te lijden onder de aanwezigheid van de bendes. De politieke partijen FMLN
en ARENA betaalden hen geld in de context van onderhandelingen. Toegang tot gezondheidszorg voor
achtergestelde personen wordt bemoeilijkt door geweld.
Volgens het IDMC staat El Salvador op de zesde plaats van de tien landen met de meest interne
ontheemding wegens geweld. Het aantal ontheemden varieert naargelang van de bron die ze vermeldt.
In januari 2020 werd een nationaal register gecreëerd. De belangrijkste oorzaken zijn crimineel geweld
volgens internationale bronnen en het maatschappelijk middenveld of economische redenen volgens
de regering. Voor de MCDF zijn de meest getroffen profielen gezinnen met tieners en/of jongeren en
vrouwen. Bronnen wijzen erop dat de interne verplaatsingsschema’s hoofdzakelijk interstedelijk zijn
(van de ene wijk met veel criminaliteit naar een andere), maar zich ook uitbreiden naar het platteland.
Volgens verschillende bronnen zijn deze verplaatsingen geen permanente oplossing. Met de steun van
het UNHCR ontwikkelt de Salvadoraanse overheid een beleid op gebied van interne ontheemding. Het
maatschappelijk middenveld richtte een netwerk van verenigingen (de MCDF) op dat ervoor ijvert dat
de overheid een preventie-, bijstands- en beschermingsbeleid voor slachtoffers van gedwongen
verplaatsing uitwerkt.
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Bijlage
Samenvattende tabel van het veiligheidsbeleid van 1994 tot 2019396
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