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Bevezetés	

A	 mexikói	 kábítószer-kereskedelem	
rendkívül	 jövedelmező,	 változatos	
üzletág.	Három	fő	termék	-a	marihuána,	a	
kokain	 és	 a	 heroin	 -előállítására	 és	
forgalmazására	 összpontosítva	 ez	 az	
iparág	 az	 illegális	 kábítószerek	 fő	
exportőre	 az	 Egyesült	 Államokba.	 Az	
USA-ban	elfogyasztott	drogok	körülbelül	
kétharmada	 Mexikón	 keresztül	 érkezik.	
Korábban	 ezt	 tette	 ki	 az	 összes	
elfogyasztott	kokain	70%-át,	a	heroin	20-
30%-át,	és	az	importált	marihuána	80%-
át	(Andreas,	1998).		Az	összegzésünk	azt	
tekinti	 át,	 hogy	 mi	 történt	 az	 elmúlt	
évtizedekben	Mexikóban	a	kábítószerhez	
kapcsolódó	kartellek	világában.	
	
Felipe	Calderón	Mexikó	elnöke	volt	2006	
és	 2012	 közötti	 időszakban.	 Zászlójára	
tűzte	 a	 mexikói	 drogkartellek	
felszámolását,	 vagy	 legalábbis	
szerepüknek	 csökkentését.	 Ennek	
megvalósítását	 abban	 látták	 az	 ország	
vezetői,	 hogy	 a	 bűnszervezet	 első	
embereit	 a	 katonaság	 semlegesítette	
valamilyen	módon.	 Ez	 a	 lépés	 nem	várt	
hatással	 volt	 a	 drogkartellek	 világára.	
Pozícióüresedés	 miatt	 elindultak	 a	

hatalmi	játszmák,	hogy	kik	legyenek	az	új	
vezetők	 a	 drogkartellek	 élén,	 és	
széttöredezett	 az	 eddig	 ismert	 alvilági	
struktúra.	Kialakult	egy	felaprózódott	és	
„ismeretlen”	 világ.	 A	 drogkartellek	
tanulva	 az	 elődeik	 hibájából,	 nem	
finomkodtak	 és	 állandó	 készültségi	
állapotban	 voltak,	 még	 erőszakosabbá	
váltak,	 mint	 eddig	 voltak.	 A	 bandák	 az	
erejüket	 fitogtatták	 és	 nem	 kímélték	 a	
civileket	 sem.	 Horrorfilmbe	 illő	
kínzásokat	 alkalmaztak	 és	 áldozataik	
számos	 esetben	 egész	 családok	 voltak,	
ezzel	is	egyfajta	példastatuálást	mutatva,	
hogy	 velük	 nem	 érdemes	 ujjat	 húzni.	
Ciudad	 de	 Juárez	 például	 az	 egyik	
leveszélyesebb	 várossá	 vált	 a	 kartellek	
közötti	 háborúk	 miatt,	 ahol	 senki	 sem	
volt	biztonságban.	
	
Juárez-kartell	
	
Az	 egyik	 legjelentősebb	 mexikói	 kartell	
volt	a	kilencvenes	években.	Érdekeltsége	
és	tevékenysége	Észak-Mexikó	területén	
(Chihuahua,	 Coahuila	 állam	 és	 Durango	
és	 Sinaloa)	 érhető	 tetten.	 	 Kiemelkedő	
vezetője,	 Amado	 Carrillo	 Fuentes	 (az	
„egek	 ura”),	 aki	 1990-1997	 közötti	
időszakban	 helyezte	 el	 a	 térképre	 a	
szervezetet.	 A	 csúcs-időszakban	 több	
tízmilliós	forgalmat	bonyolítottak	le	heti	
szinten,	 és	 ebből	 az	 összegből	 20-30	
millió	 dollárt	 kellett	 visszacsorgatni	 a	
kolumbiai	„partnereknek”.	Legfontosabb	
üzlettársuk	 Pablo	 Escobar	 Gaviria.	 Ők	
voltak	 az	 elsők,	 akik	 nagy	 teherszállító-
gépeken	hozták	Kolumbiából	Mexikóba	a	
kokaint	 (origo)	 és	 kiterjesztették	
üzletüket	Argentínába	és	Chilébe	is.	Nagy	
repülőflottája,	 27	 darab	 Boeing	 727-es	



 

 
Magyar Drogfigyelő · 2021 szeptember · I. évfolyam 5. szám 

	
27	

	

repülőgépe	 volt,	 ezért	 is	 volt	 az	 „egek	
ura”	a	beceneve.	A	pénzmosást	ingatlan-
befektetésekben	 hajtották	 végre.	 A	
hatóságok	 figyelme	 elől	 a	 legújabb	
technológiák	használatával	tudtak	sokáig	
háttérben	 maradni.	 	 A	 Juárez-kartell	
profiljába	 az	 emberrablások,	
emberkereskedelem,	 a	 kábítószer-
kereskedelem,	 fegyverkereskedelem,	
embercsempészet	 és	 pénzmosás	 is	
megtalálható.		
	
Múltja	 az	 70-es	 80-as	 évekig	 nyúlik	
vissza,	amikor	Rafael	Aguilar	Guajardo	és	
Pablo	Acosta	Villarreal,	az	Ojinagai	Róka	
(el	 Zorro	 de	 Ojinaga)	 megalapította	 a	
szervezetét	Ciudad	de	Juárez	városában.	
Tizenhét	évvel	később,	1987	áprilisában	
a	drogbárót	lelőtték.	Az	új	vezető	Aguilar	
Guajardo	 lett.	 A	 Guadalajara-kartell	
felbomlását	 által	 jött	 létre	 a	 Juárez-
kartell,	 A	 Juárez	 a	 Guadalajara-kartell	
három	 ágra	 szakadása	 közül	 ez	 egyiket	
jelenti.	 A	 másik	 kettő	 a	 Sinaloa	 és	 a	
Tijuana,	 melyekről	 a	 cikksorozatunk	
további	 részeiben	 fogunk	 részletesen	
beszámolni.	
	
A	Juárez-	kartell	aranykora	
	
Escobar	 halála	 után	 Fuentes	 lett	 az	
elsőszámú	 dél-amerikai	 drogbáró.	 Mi	
lehetett	 Fuentes	 titka?	 Escobarral	
ellentétben,	 kerülte	 a	 nyilvánosságot.	
Nem	sajnálta	a	pénzt	a	hamis	iratokra,	és	
a	 híradásokba	 való	 bekerüléshez	
szükséges	anyagokat	megvásárolta.	
További	 kulcs	 a	 sikeres	 drogbirodalom	
vezetéséhez,	 ha	 egy	 tábornok	
támogatását	is	élvezi	a	szervezet.	Ebben	
az	 esetben	 José	 de	 Jesús	 Gutiérrez	

Rebollo	tábornok	biztosította	a	hátszelet	
a	 drogkartellnek.	 A	 tipikus	 katona	
jellemű	 tábornokot	 a	 külvilág	 úgy	
ismerte,	 mint	 egy	 nagyon	 kábítószer-
ellenes	 személyt,	 akit	 még	 az	 Egyesült	
Államok	is	támogatott	a	drog	ellen	vívott	
„harcában”.	 A	 drogbáró	 és	 a	 tábornok	
kapcsolatára	 egy	 vagyonosodási	
vizsgálat	 világított	 rá.	 A	 Juárez-kartell	
akkor	 lett	 a	 szervezett	 bűnözés	 vezető	
szervezete,	 amikor	 a	mexikói	 korrupció	
jelensége	mind	politikai,	mind	társadalmi	
szinten	egyre	jobban	elterjedt.		
	
Az	 aranykor	 végét	 az	 1997-es	 év	
jelentette.	 Ekkor	 tartóztatták	 le	 Rebollo	
tábornokot.	 Az	 amerikaiak,	 a	 DEA	
hajtóvadászatot	indított	Carilló	ellen,	aki	
Chillébe	 menekült	 és	 felvette	 a	 Jorge	
Torres	nevet.	Mivel	egy	dologhoz	nagyon	
értett,	 így	nem	váltott.	 	Chiléből	Buenos	
Airesbe	 tette	 át	 székhelyét,	 végül	
Montevideóban	 kezdett	 régi-új	 életet.	
Tudását	 a	 drogbizniszben	kamatoztatta,	
és	 az	 Európát	 kiszolgáló	 szintetikus	
drogok	 kereskedelmébe	 vetette	 bele	
magát.	 A	 drogbáró	 halálát	 végül	 1997-
ben	 egy	 plasztikai	 műtét	 utáni	
fájdalomcsillapító	túladagolása	okozta.		A	
halála	 körül	 elindultak	 a	 találgatások,	
mivel	volt,	aki	szerint	a	Chapo	vezetéshez	
tartozó	 rivális	 kartell	 szervezte	 meg.	
Olyan	hír	is	szárnyra	kapott,	hogy	ez	egy	
megrendezett	halál	volt	és	a	valóságban	
nem	 is	 hunyt	 el	 Carillo,	 de	 ezt	 végül	
sikerült	 DNS-mintás	 vizsgálattal	
megcáfolni.	 A	 Juárez-kartell	 a	 vezetőjük	
elvesztését	 a	 műtétet	 végző	 orvos	
meggyilkolásával	nyugtázták.	
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Élet	Carillo	után	
	
Amado	Carillo	 halálával	 a	 Juárez-kartell	
elveszítette	 vezető	 pozícióját	 a	
kábítószer-világban.	 A	 hatalmi	 harc	
megindult	 a	 Gulf	 és	 a	 Sinaloa-kartellek	
között,	 hogy	 ki	 veszi	 át	 a	 Ciudad	 de	
Juárezen	 keresztül	 folyó	
drogkereskedelem	fölötti	irányítást.	
	
A	 Juárez-kartell	 vezetését	 Vicente	 és	
Rodolfo	 vették	 át,	 akik	Amado	 testvérei	
voltak.	 A	 bandaháború	 a	 Sinaloa-kartell	
ellen	azért	 indult,	mert	a	Sinaloa-kartell	
nem	 volt	 hajlandó	 fizetni	 a	 Juárez-
folyósó,	a	Ciudad	de	Juárezből	-	El	Pasóba	
vezető	 csempészút	 használatáért	 és	
Rodolfo	 megölte	 a	 rivális	 banda	 pár	
emberét.	 Ez	 a	 vámszedés	 rossz	
döntésnek	 bizonyult,	 mivel	 Guzmán	
Loera	 nem	 volt	 hajlandó	 fizeni.	 2004	
szeptemberében	 kivégezték	 Rodolfo	
Carillót	és	a	feleségét.	Válaszul	a	Juárez-
kartell	 meggyilkoltatta	 Guzmán	 egyik	
testvérét.	
	
A	Juárez	vezetője	Vicente	Carillo	Fuentes	
lett,	 aki	 kiterjesztette	 teljesen	 a	
„biztonsági	 hálót”	 és	 minden	
meghatározó	 személyt	 lefizetett.	 A	
korrupció	 „áldozatai”,	 a	 hivatalnokok,	
akik	 közül	 néhányan	 a	 kartell	 tagjai	 is	
lettek.		
	
A	szervezett	bűnözés	irányítása	Guzmán	
Loera	 kezébe	 került,	 akinek	 Zambada	
Gracia	 (El	MZ)	 támogatásával	 sikerült	 a	
Juárez-kartellt	 a	 drogszíntér	 szélére	
söpörni.	 2009	 áprilisában	 elfogták	
Amado	 Carrillo	 fiát,	 Vicente	 Carrillo	
Leyvát,	 a	 szervezet	 egyik	 vezetőjét,	 aki	

kényszerpihenőre	kényszerült.	A	 vezető	
Alberto	 Carrillo	 Fuentes,	 becenevén:	
„Betty	a	csúnya	lány”	vette	át.	Ő	2013-ig	
tevékenykedett,	 majd	 letartóztatták.	 A	
Juárez-kartell	 régi	 ereje	 és	 fénye	
meggyengült	 ugyan,	 de	 még	 ma	 is	
meghatározó	 szereplő	 mexikói	
drogháborúban.	
	
Új	időszámítás	a	Juárez-kartellben	
	
A	 Juárez	 -kartell	 vezetője	 után	 Vicente	
Carrillo	 Fuentes	 Organization	 (VCFO)	
néven	is	ismert.	Csak	2018-ban	több	mint	
1200	emberölést	követtek,	ez	volt	az	első	
alkalom,	 hogy	 több,	 mint	 1000	
gyilkosságot	regisztrált	2011	óta,	amikor	
a	 Juárez	 és	 a	 Sinaloa	 kartell	 zsákutcába	
került	 egy	 véres	 háborúban	 a	 stratégiai	
határváros	 (Ciudad	 Juárez	 környék)	
ellenőrzéséért.	 A	 kartell	 egy	 része	 La	
Línea	néven	ismert	banda,	amely	az	utcai	
szintű	 terítést	 és	 biztosítást	 végzi.	
Továbbá	 a	 Linces	 nevű	 csoportot	 is	 a	
kartell	 része,	 amelyet	 a	 hadsereg	
különleges	 haderőjének	 80	 dezertálója	
alkotja,	akik	a	kartelltagok	védelméért	és	
a	kábítószerek	szállításáért	felelősek.	
	
2019	novemberében	 a	 Juárez-kartell	 La	
Línea-frakciójához	 kötik	 a	 határokon	
átnyúló	 mormon	 közösség,	 kilenc	
amerikai-mexikói	 kettős	
állampolgárának	brutális	mészárlását.	A	
kivégzések	rávilágítottak	arra,	hogy	ezek	
az	 úgynevezett	 „mini	 hadseregek”,	 vagy	
az	 olyan	 csoportok,	 mint	 a	 La	 Línea,	
amelyek	 Mexikó	 legjelentősebb	
kartelljeinek	 biztonsági	 kiszervezése	
keretében	 jöttek	 létre,	 kritikus	 szerepet	
játszottak	 a	 nagyobb	 csoportok	
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területének	 ellenőrzésében,	 és	 így	 a	
szervezett	 bűnözői	 hatalmuk	 is	
meghatározó.	
	
A	szövetséges	és	ellenséges	kartellek	
A	Juárez-kartell	szövetségesei	között	volt	
a	 Los	 Beltrán	 Leyva-kartell,	 a	 Laguna-
kartell	és	a	Los	Boricuas.		
Riválisnak	számított	a	Sinaloa-kartell,	és	
a	Gulf-kartell.	Leszámolásaihoz	a	Juárez-
kartell	partnerül	hívta	az	Azteca	Asesinos	
csapatát,	és	az	előzőleg	kábítószer	elleni	
harcra	 kiképzett,	 később	 a	
drogkereskedelembe	 bekapcsolódó	
tagokból	álló,	la	Linea-ra	is	számíthattak.	
	
A	pandémia	hatása	a	drogháborúra	
A	 nagy	 bandaháborúk	 évtizedek	 óta	
dúlnak	 Mexikó-szerte.	 Azt	
gondolhatnánk,	 hogy	 akár	 a	 fent	
ismertetett	 szervezetekre	 és	 annak	
konfliktusaira	is	hatással	volt	a	COVID-19	
járvány.	 A	 mexikói	 hatóságok	 kijárási	
tilalmat	rendeltek	el,	ám	ezzel	nem	érték	
el,	 hogy	 a	 szervezett	 bűnözői	 bandák	 is	
visszavegyenek	 az	 erőszak	
alkalmazásából.		
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