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Kjære President Andrés Manuel López Obrador, 
  
Det er med stigende bekymring at vi, de undertegnende organisasjonene, følger med på 
situasjonen for journalister, skribenter og andre frie ytrere i Mexico, og seren stadig forverring. 
Drap på journalister har blitt en nesten ukentlig hendelse.  
  
Siden årsskiftet har fem journalister blitt drept: Jose Luis Gamboa (10. januar), Margarito Martinez 
(17. januar), Lourdes Maldonado Lopez (23. januar), Roberto Toledo (31. januar) og Heber Lopez 
Vazquez (10. februar). 
  
Det er vanskelig å knytte den nåværende situasjonen i landet opp mot Mexicos lange og stolte 
tradisjon for ytringsfrihet innen journalistikk og litteratur, hvor personer som Juan Rulfo og 
Octavio Paz, blant andre, er velkjente verden over. Men det er viktig å påpeke at når 
ytringsfriheten er truet, er det viktigere enn noensinne at ytringsfriheten beskyttes. Mexico er 
blant landene i verden hvor flest journalister blir drept som følge av sitt arbeid.  
  
På vegne av PEN-sentre i Danmark, Norge og Sverige, og presse- og forfatterorganisasjoner i de tre 
respektive landene, oppfordrer vi sterkt til at de oppsiktsvekkende drapene blir grundig 
etterforsket, og at de ansvarlige stilles for retten i en uavhengig og rettferdig domstol. Vi 
oppfordrer også regjeringen i Mexico til å sikre at mekanismene og trendene som fører til 
forfølgelse og drap av frie ytrere motarbeides, og at journalister i landet garanteres nødvendig 
beskyttelse.  
  
Journalister skal kunne arbeide fritt og uten risiko for liv og helse i Mexico som alle andre land, og i 
tråd med internasjonale menneskerettigheter og retten til ytringsfrihet, som Mexico har 
undertegnet. 
  
Hvis det er noe vi, de undertegnende organisasjonene, kan bidra med, i tillegg til å vise solidaritet 
og skape oppmerksomhet, står vi til disposisjon. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Dansk PEN 
Dansk Journalistforbund 



Danske Skønlitterære Forfattere 
Dansk Forfatterforening 
Norsk PEN 
Den Norske Forfatterforening (DnF) 
Forfatterforbundet 
Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) 
Norsk Journalistlag 
Norsk Redaktørforening 
Svensk PEN 
Sveriges Forfatterförbund 
Svenska Journalistförbundet 
Reportar utan gränser, Sverige 
 


