
NEERGESCHOTEN TIJDENS 
EEN DEMONSTRATIE 

WENDY GALARZA 
(MEXICO)
Vrouwenrechtenverdediger

‘Ik zal 9 november nooit vergeten. Ik blijf mijn stem  
verheffen en de mensenrechten verdedigen.’
- Wendy Galarza

Wendy Galarza werkt met hart en ziel in de jeugdzorg. Ze vindt 
het belangrijk om kinderen in hun vroegste jeugd te ondersteunen, 
omdat je daardoor de samenleving vriendelijker en meelevender 
kunt maken. Dat is geen eenvoudige opgave in Mexico, waar 
vrouwen vaak worden vernederd, aangevallen en vermoord. Wendy 
is ook een feministisch activist, die bijna om het leven kwam 
omdat ze dit geweld aan de kaak stelde.

VERWOND DOOR POLITIEKOGELS
Op 9 november 2020 nam Wendy deel aan een mars in Cancún 
die georganiseerd was door feministische collectieven. De 
deelnemers vroegen om gerechtigheid voor de moord op een 
vrouw die Alexis heette. Maar toen een groep demonstranten 
houten versperringen in brand stak, schoot de politie in de 

lucht en, zoals sommigen beweren, op de menigte. Wendy had 
schotwonden in haar been en vagina.

STRAFFELOOS POLITIEGEWELD
Twee dagen later diende Wendy een aanklacht in tegen de 
politie. Het duurde maanden voor de openbaar aanklager haar 
bewijsmateriaal accepteerde, waaronder kleding met kogelgaten. 
De zaak loopt nog steeds. Degenen die ervan verdacht worden 
verantwoordelijk te zijn voor de schoten, zijn nog niet vervolgd. 
Wendy liet zich niet ontmoedigen en begon een collectief met 
andere vrouwen die bij de demonstratie waren aangevallen. 



  

Wendy Galarza
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt dat de kaarten  

bij Wendy terechtkomen)

 

STUUR JE BRIEF NAAR

Attorney General of Quintana Roo
Av. Adolfo López Mateos No.500 
esquina Nápoles
Colonia Italia, C.P. 77035
Chetumal, Quintana Roo
MEXICO

Señor Fiscal General:

El 9 de noviembre de 2020, Wendy Galarza casi pierde la vida. Asistió a una 
marcha feminista en Cancún donde la policía efectuó disparos y ella resultó 
herida. Presentó una denuncia contra la policía, pero los responsables de la 
violencia no han comparecido ante la justicia. Demuestre a Wendy que se toma 
en serio la violencia contra las mujeres. Investigue de forma imparcial y 
concienzuda las violaciones que sufrió y garantice que todos los responsables son 
puestos a disposición judicial.

Atentamente,

TEKSTSUGGESTIE

Dear Wendy, 
 
I am thinking of you and hope 
you will receive justice soon.  
I support your fight for women’s 
rights.

[jouw naam + land]

(Beste Wendy, Ik denk aan je en hoop dat je 

snel gerechtigheid krijgt. Ik steun je strijd voor 

vrouwenrechten.)

STUUR JE BERICHT
NAAR

VERTALING

Geachte procureur-generaal,
Op 9 november 2020 liet Wendy Galarza bijna het leven. Ze deed mee aan een feministische mars in Cancún 
waar politieagenten schoten losten en zij gewond raakte. Ze diende een aanklacht in tegen de politie, maar de 
verantwoordelijken voor het geweld zijn niet berecht. Laat Wendy zien dat u geweld tegen vrouwen serieus 
neemt. Onderzoek onbevooroordeeld en grondig de misdrijven waarvan zij slachtoffer werd en zorg ervoor dat de 
verantwoordelijken worden berecht.

OPROEP  VRAAG AAN DE MEXICAANSE AUTORITEITEN OM GERECHTIGHEID VOOR WENDY.

STUUR WENDY EEN KAART, ZODAT ZIJ WEET DAT JE AAN HAAR DENKT. TIP: Wendy houdt van het 
strand, fietsen en kinderen.


