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Natuurgeweld
in zuidwesten
Mexico eist
slachtoffers
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NIET REGEREN,
WEL INVLOED

“We sturen ambulances, reddingswerkers en
politiemensen.”
GOUVERNEUR ULISES RUIZ

Ulises Ruiz laat aan Metro Mexico weten dat alles op alles gezet
wordt om gewonden te bevrijden
en te helpen. “We sturen ambulances, reddingswerkers en politiemensen.”
Verder is door de Mexicaanse
regering de hulp ingeroepen van
het leger, de marine en de federale politie. Reddingsteams worden
gehinderd door het slechte weer
en konden het getroffen oord
daardoor gisteren in de eerste zes
uur na de verschuiving niet bereiken. De wegen naar het gebied
zijn moeilijk begaanbaar.
WOUT
MAAS

Een man probeert een rivier over te steken nadat hij getroﬀen
werd door de aardverschuiving.
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Mogelijk vijf- tot zeshonderd gewonden
Getroffen gebied zeer moeilijk te bereiken
De eerste dodelijke slachtoffers
van een aardverschuiving in het
zuidwesten van Mexico zijn gisteren aangetroffen. Vele honderden
mensen worden nog vermist na
het instorten van een heuvel bij de
plaats Santa Maria Tlahuitoltepec.
De bewoners werden ’s nachts
overvallen door de aardverschuiving. Door zware regenval in de
bergen van de staat Oaxaca kwam
de grond rond de plaats in beweging. Dat meldden de lokale autoriteiten.
De gouverneur van de deelstaat Oaxaca, Ulises Ruiz, vermoedt dat er minstens vijf- tot
zeshonderd slachtoffers zijn als
gevolg van de aardverschuiving,
maar mogelijk duizend. In een
zwaargetroffen wijk in het tienduizend inwoners tellende Santa
Maria Tlahuitoltepec zijn inwoners naarstig op zoek naar meer
dan vierhonderd vermisten, aldus
een gemeenteambtenaar.

03

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2010

Actie

Het eerste jaar

€5.-

p/mnd
Daarna € 10,- p/mnd

• Internet tot 20Mb/s
• Goedkoop bellen

Ga naar tele2.nl of bel 0900-1730 (10 ct p/min)
$DQELHGLQJDOOHHQLFPHHQMDULJFRQWUDFWYRRU,QWHUQHW %HOOHQ.LMNYRRUEHVFKLNEDDUKHLGHQDFWLHYRRUZDDUGHQRSWHOHQO$FWLHLVJHOGLJWPRNWREHU

In april van dit jaar zei Geert Wilders dat het tijd is om te gaan
regeren. “Maar”, benadrukte hij,
“de invloed van de partij moet
substantieel zijn.” Voor regeren
vindt Wilders de PVV kennelijk
nu nog niet groot genoeg. Toch
verleent hij maar al te graag gedoogsteun aan het kabinet Rutte/Verhagen. Zonder die steun is
dat kabinet namelijk verloren.
Grote vraag is of dit minderheidskabinet het voorportaal van
Wilders I of een linkse herrijzenis zal zijn. Wilders heeft
vooralsnog Den Haag in zijn
greep. Hij is vaste gast aan de
onderhandelingstafel geweest en
heeft zowel op de inhoud van het
regeerakkoord als het gedoogakkoord zijn stempel weten te
drukken. Hoewel de PVV formeel
niet ter verantwoording kan worden geroepen, draagt ze dus wel
degelijk verantwoordelijkheid
voor het kabinetsbeleid. Er kunnen geen PVV-ministers naar de
Kamer geroepen worden, maar
de PVV kan tijdens de debatten
ook niet langs de zijlijn staan.

