Mr. A.M. Lopez Obrador, The President of Mexico,
Plaza de La Constitución No. 2 Esquina 5 de Febrero México,
Ciudad De Mexico, 06068 Mexico
Woonplaats, 24/02/2022
Eerbiedwaardige heer A.M. Lopez Obrador, President van Mexico,
Graag vraag ik uw aandacht voor een dringende kwestie met betrekking tot een Nederlandse
voortvluchtige, de heer Nelson Maatman, die volgens zijn advocaat in Mexico politiek asiel
heeft aangevraagd.
Nelson Maatman is onlangs uit Nederland gevlucht om vervolging naar aanleiding van
misdaden jegens kinderen te ontlopen. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de heer
Maatman aangeklaagd voor een misdrijf in de zin van het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, artikel
2:20 en artikel 140 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht.
De Nederlandse Hoge Raad heeft in 2014 geoordeeld dat Vereniging Martijn verboden en
ontbonden moest worden, omdat deze vereniging de gevaren van seksueel contact tussen
volwassenen en jonge kinderen bagatelliseert, en deze contacten zelfs verheerlijkt en
promoot. Dergelijke activiteiten vormen een schending van het essentiële principe dat de
lichamelijke en seksuele integriteit van het kind te allen tijde moet worden beschermd.
Seksueel contact van volwassenen met jonge kinderen, zoals de Hoge Raad formuleerde, is
een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele integriteit van het
kind, dat daardoor grote en blijvende psychische schade kan oplopen.
Ondanks dit verbod is de heer Maatman doorgegaan met het online promoten van de
verboden vereniging. Voor dit feit wordt hij nu door het Nederlandse Openbaar Ministerie
aangeklaagd.
Nelson Maatman is ook oprichter en voorzitter van de politieke partij PNVD, een voortzetting
van de verboden vereniging die privébezit van alle vormen van pornografie, inclusief
kinderpornografie, wil bevorderen en legaliseren. Bovendien wil de partij seks tussen
volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar legaliseren en toestaan.
Mexico is aangesloten bij het Verdrag voor de Rechten van het Kind en ratificeert het
Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie. Mexico
heeft het welzijn en de belangen van kinderen hoog in het vaandel staan.
Daarom verzoek ik Uwe Excellentie om op grond van Artikel 34 van het VN-verdrag inzake
de rechten van het kind het verzoek van de heer Nelson Maatman om politiek asiel in Mexico
af te wijzen en daarmee zijn poging om vervolging en berechting in Nederland te ontlopen te
voorkomen.
Hartelijk dank voor uw aandacht. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Voornaam Naam,
Woonplaats
Kopie:
- Dhr. Christopher Ballinas, Directeur-Generaal voor Mensenrechten en Democratie,
- Mevr. Martha Delgado Peralta, Ondersecretaris voor Multilaterale Zaken en Mensenrechten.
- Dhr. Wilfred Mohr, Nederlandse ambassadeur in Mexico

