Biztonsági Stratégia főbb elemei- A mexikói kormány közleménye 2014. október 8.
A Szövetségi Kormány átfogó biztonsági stratégiát dolgozott ki, melynek elsődleges céljai:
a) A jogállam megerősítése
b) Az erőszak csökkentése
A stratégia elemei:
1.
2.
3.
4.

Megelőzés
Védelem
Szankció
Reintegráció

1. Megelőzés
 A mexikói kormány előnyben részesítette a szociális kiadásokat a biztonságinál.
2014-ben a biztonsági kiadások 168.9 milliárd pezóra emelkedett, 14%-al
többre, mint a 2012-es: a társadalmi kiadások ugyanezen idő alatt 23%-al
emelkedtek.
 Erőszak és Bűnözés Társadalmi Megelőzését szolgáló Programot hozott létre,
amely a tárcaközi intézkedéseket koordinál 131 milliárd pezós közös
költségvetéssel.
2. Védelem
 A hírszerzési kiadások megháromszorozódtak, a Szövetségi Rendőrség
újraszervezése lendületet vett.
 Mexikó 30 államában megkezdődött az egységes rendőri irányítás kialakítása.
 A szövetségi kormányzati tisztviselők 100%-a esett át felülvizsgálaton 89%-a
nyert bizonyítványt. Helyi szinten a szövetségi biztonsági tisztségviselők 80%-át
értékelték és 45%-uk nyert megerősítést.
Csendőrség (A mexikói szövetségi rendőrség szervezett bűnözés ellen nemrég
létrehozott különítménye)


Több mint 130 ezer jelentkező közül összesen csupán 5 ezren vették sikerrel az
interjúkat, kiértékeléseket, képzéseket és megbízhatósági teszteket; Csupán
minden 26. pályázót választottak be a Csendőrség soraiba. 67%-uk rendelkezik
érettségi bizonyítvánnyal vagy diplomával.
3. Szankció
 A bűnügyi igazságszolgáltatás reformjának végrehajtása; három államban a
végrehajtás szintje magas vagy közepesen magas (Chihuahua, Morelos, Nuevo
León); 8 államban közepes; 19-ben közepes vagy közepesen alacsony; csupán
kettőben pedig nulla (Jalisco és D.F.).
 Reformok a pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelem és annak finanszírozása
ellen; A Büntető Törvénykönyv és a hat szövetségi törvény vagy másnéven
alkotmányos cikkek egységesítése.

Főügyészség
4. Az Országos Főügyészség autonóm alkotmányos szervként való elismerése. Ez az
átalakítás megerősíti a Közigazgatási Minisztérium intézményét, így jobb feltételeket
garantál az igazságszolgáltatás számára.
5. Reintegráció
 Elítéltek újrasorolása klinikai-kriminológiai profil szerint.
 Professzionalizálódás a Büntetésvégrehajtásban Program és képzésen és
munkán alapuló adminisztratív modell.
 2012 december és 2014 augusztusa között majd 7 ezer helyen növekedett a
szövetségi börtönök befogadóképessége és létrejött egy új országos társadalmi
reintegrációs központ.
A STRATÉGIA ALAPELVEI
1.
2.
3.
4.

Hatékony irányítás a hatóságok között
Regionális megközelítés
Hírszerzés fejlesztése
Fókusz területek:
 Szövetségi szintű operatív programok végrehajtása Tamaulipas és a Mexikó
szövetségi államok területén az erőszak visszaszorítására.
 Az erőszak hatékony visszaszorítása Michoacán-ban.
 Önvédelmi csoportok lefegyverzése és működésük jogi kereteinek
megteremtése (Vidéki Rendőrség).

EREDMÉNYEK
1. Bűnözési ráta
 Az elmúlt évben csökkent a súlyos bűncselekmények száma (2013 januáraugusztus időszakot összevetve a 2014 január-augusztus időszakkal).
 Az emberölések száma 15%-al csökkent; az emberrablásoké 9%-al; a zsarolásé
22%-al; a járműlopásoké 14%-al és a rablásoké 10%-al csökkent.

