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Mexico, D.F., 1 de julio de 2008  
 
La (Lo) saludo respetuosamente, agradeciendole su interes personal por la justicia en nuestro 
pais. 
 
Se han cumplido dos años de los hechos acontecidos en San Salvador Atenco, hechos en los 
cuales mujeres mexicanas y, algunas extranjeras, probablemente sufrieron violaciones a sus 
derechos humanos por parte de elementos de la policia. Por ello, exigen justicia y reparacion 
del daño. 
 
Desde el dia 1°. de febrero que asumi el cargo de Fiscal Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas, en la Fiscalia del mismo nombre (FEVIMTRA) de la 
Procuraduria General de la Republica, este tema ha sido de alto interés y prioridad para mí, al 
igual que los otros casos que conoce esta Fiscalia. 
 
Pero es importante subrayar a Usted que junto con mi equipo hemos atendido con cuidado y 
responsabilidad las peticiones que las y los representantes legates de las mujeres afectadas 
nos han hecho llegar, y estamos avanzando en la resolucion de este asunto conforme a 
Derecho. 
 
El 29 de abril recibimos en nuestras oficinas a seis de las victimas del caso Atenco: Mariana, 
Georgina Edith, Norma Aide, Claudia, Ana Maria y Yolanda; a ellas les informamos del trabajo 
que se viene realizando en las investigaciones y nos comprometimos a terminar los trabajos 
de integration del expediente a la brevedad posible para, en su caso, consignarlo al Juez y 
asumir las recomendaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nation publique, y nos 
competan. 
 
En to que se refiere al caso de Barbara Italia Mendez Moreno y a los delitos que le fueron 
imputados en el fuero comun, ha sido eximida de todos los cargos menos de uno; empero, el 
Juez que conoce su caso le concedio la libertad bajo fianza el 15 de mayo de 2006, y asi 
puede seguir su juicio, fuera de prision. 
 
Por lo que a esta Fiscalia y a la institution antecesora, FEVIM, compete, le informo que el 15 
de mayo de 2006, se inicio la averiguacion previa AP/FEVIM/03/05-2006, en donde ella 
aparece como denunciante y victima con motivo de la detención ocurrida por los hechos de 
San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de Mexico. 
 
La unica mujer que se encuentra recluida, como consecuencia de esos hechos, esta siendo 
atendida por personal de nuestra Fiscalia. 
 
Hasta el momento se han realizado 236 diligencias relacionadas con el caso Atenco. 
Le agradezco mucho su interes por el caso de Barbara Italia Mendez Moreno y de las otras 
mujeres afectadas y le ofrezco mi compromiso para resolver estos casos, conforme a 
Derecho, en el plazo mas corto que sea posible. 
Saludos cordiales 
 
María Guadalupe Morfin Otero 
 
Fiscal Especial 
 
Fiscalia Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, 
FEVIMTRA Rio Elba #17, Col. Cuauhtemoc, Del. Cuauhtemoc Mexico, DF 06500 

Mexico, D.F., 1 juli, 2008  
 
De (Wij) groet alle respect, het personeel te bedanken voor hun belangstelling voor de rechter 
in ons land.  
 
Is voldaan twee jaar na de gebeurtenissen in San Salvador Atenco, evenementen waaraan 
Mexicaanse vrouwen, en enkele buitenlandse, waarschijnlijk het slachtoffer van schendingen 
van de mensenrechten door onderdelen van de politie. Daarom is de vraag naar gerechtigheid 
en van de schade.  
 
Vanaf dag 1. Februari dat ik uitgegaan van de functie van speciale aanklager voor strafbare 
feiten van geweld tegen vrouwen-en mensenhandel, in het ministerie van Justitie met dezelfde 
naam (FEVIMTRA) uit de Procuraduria General de la Republica, dit object is een hoge rente en 
voor mij , Net als de andere gevallen weet hij dit Bureau.  
 
Maar het is belangrijk te benadrukken dat u samen met mijn team hebben we gereageerd met 
de nodige voorzichtigheid en verantwoordelijkheid vraagt dat Legato en vertegenwoordigers 
van de betrokken vrouwen hebben we er, en we zijn op de oplossing van deze zaak volgens de 
wet.  
 
Op 29 april ontvangen wij in onze kantoren in zes van de slachtoffers van Atenco geval: 
Mariana, Georgina Edith, Norma Adjudant, Claudia, Ana Maria en Yolanda; ze hen te 
informeren over het werk dat wordt verricht in het onderzoek en in pand gegeven tot finish het 
werk van de integratie van het dossier zo snel mogelijk, zodat, indien van toepassing, 
verzonden naar de rechter en de aanbevelingen ervan uitgaan dat de Hoge Hof van Justitie 
van de Nation publicatie, en wij concurreren.  
 
Als het gaat om het geval van Italië Barbara Mendez Moreno en de misdaden die zij in 
rekening is in de gemeenschappelijke jurisdictie, is ontslagen van alle kosten, minder dan een, 
maar de rechter die zijn geval werd toegekend op borgtocht 15 mei 2006, en hij kan dus nog 
steeds zijn proces buiten de gevangenis.  
 
Wat het ministerie van Justitie en de voorganger instelling, FEVIM, concurreren, wil ik u 
meedelen dat op 15 mei 2006, begonnen we het voorlopig onderzoek AP/FEVIM/03/05-2006, 
waar ze verschijnt als klager en slachtoffer ter gelegenheid de arrestatie gebeurde door de 
feiten in San Salvador Atenco en Texcoco, Mexico-Staat.  
 
De enige vrouw die is gevangen gezet als gevolg van deze feiten, wordt bijgewoond door 
personeel van ons kantoor.  
 
Tot nu toe 236 zijn gedaan in verband diligencias geval Atenco.  
Hartelijk dank voor uw interesse in het geval van Italië Barbara Mendez Moreno en de andere 
vrouwen getroffen, en ik bied mijn betrokkenheid bij het oplossen van deze gevallen volgens 
de wet, binnen een zo kort mogelijke.  
Met vriendelijke groet  
 
Maria Guadeloupe Morfin Otero  
 
Speciale aanklager  
 
Ministerie van Justitie bijzondere misdaden van geweld tegen vrouwen-en mensenhandel, in 
FEVIMTRA rivier de Elbe # 17, Coll. Cuauhtemoc, Del. Cuauhtemoc Mexico City 06500 


