Centro de Derechos Humanos

Fray Bartolomé de Las Casas, AC.
San Cristobal de Las Casas, Chiapas
17 Ago, 2020
Urgent Action No. 10
versión portugués

AGRESSÃO ARMADA EM ALDAMA



26 ataques armados contra os habitantes das comunidades de Aldama

O Centro de Direitos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A. C. (Frayba), recebeu uma informação
urgente e grave tanto dos moradores locais, quanto da Comissão Permanente dos 115 Comuneiros
Desapropriados de Aldama, Chiapas, México sobre o risco de vida, integridade e segurança pessoal e o
desalojamento forçado em comunidades do povo Maya Tsotsil, do município de Aldama, ações estas
protagonizadas pelo grupo paramilitar de Santa Martha, Chenalhó.
Segundo os depoimentos, os ataques começaram as 19h23 da sexta-feira 14 de agosto de 2020 e não
cessaram até a emissão dessa ação urgente.
No sábado 15 de agosto se intensificaram as agressões, os moradores reportaram que o grupo armado
havia cruzado os limites de Aldama, colocando em perigo as comunidades de Pedro Cotsilnam e Yeton do
município de Aldama, também relataram que puderam observar que os agressores estão divididos em três
grupos armados e que estavam em diferentes posições.
Os disparos começaram às 22h50 da noite. Ouviram-se fortes detonações e uma família foi atacada na
comunidade Yeton. A expectativa é que não haja feridos e nem perdas, até o momento não tivemos
informações. Eles relataram em 15 de agosto às 23h33
As famílias que foram atacadas pelo grupo armado tiveram que deslocar-se a outra comunidade, também
informaram que a polícia estadual, instalada na comunidade de Tabak, não interveio diante da situação.
No dia 16 de agosto de 2020, novamente relataram que o grupo civil armada continua atacando as
comunidade de Yeton, Ch’ivit y Tselejpotobtik do município de Aldama, as 20:56. A polícia estadual que
está instalada em Tabak não fez nada.
Os moradores anunciaram que as pessoas do grupo armado estão nos diferentes pontos de ataque como:
el Puente, K'ante ', Templo, Panteão, Xchuch te', Vale'tik, Santa Martha e em Punto del Ladrillo, dentro dos
60 hectares em disputa, de onde atacam as comunidades Aldama. Às 21h25 do dia 16 de agosto de 2020.
Os ataques não param e continuam à tarde, à noite, na madrugada, da mesma forma como foi a situação
de agressão na comunidade de San Pedro Cotsilnam Aldama nos pontos de T’ul Vits Santa Martha no
município de Chenalhó. A ação armada durou das 11h30 às 12h14, o que tem sido um padrão recorrente.
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Outros relatórios apontam ataques armados na comunidade de Koko ’Aldama pelos grupos armados de
Santa Martha Chenalhó, no ponto de Tok’oy Saclum às 12h38 de 17 de agosto. A comunidade de
Tselejpotobtik, município de Aldama, continua a ser atacada por armas de fogo de grosso calibre.
Os disparos não pararam apesar dos pedidos de intervenção que nós do Frayba fizemos, juntamente com
os relatos de 115 representantes das comunidades de Aldama, perante as autoridades estaduais; a
resposta é a indiferença carregada de racismo e discriminação do governo federal do presidente Andrés
Manuel López Obrador e do governo estadual do governador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.
Outro padrão é que os ataques persistem e se tornam fortes nos fins de semana, os pontos de agressão
são os mesmos: el Puente, Tijera Caridad, K'ante' Templo desde o momento em que começou às 14h da
tarde de 16 de agosto. E continuam até as 00h53 desse dia na madrugada de 17 de agosto. O tiroteio
continua no ponto de «Chalontik» Tijera Caridad entre Santa Martha em direção às comunidades de
Tselejpotobtik e Juxton Aldama, registrado às 01h37.
São pelo menos 26 ataques com armas de grosso calibre, realizados por grupo de civis armados de corte
paramilitar que operam nessa região e que são procedentes de comunidades de Santa Martha, município
de Chenalhó.
Essa situação de violência cria um clima de terror para a população das comunidades citadas, bem como
em outras localizadas nos limites de Aldama e Chenalhó. Insistimos que com o contingenciamento nacional
devido à COVID-19, aumentam os riscos no qual se encontram, em sua maioria, mulheres, meninas e
meninos e pessoas idosas em situação de grande vulnerabilidade, que se refugiam nas montanhas devido
aos constantes ataques.
Portanto, exigimos que o Estado mexicano:

•

Adote medidas de segurança e de precaução para evitar situações irreparáveis, como o direito à
vida, segurança e integridade pessoal e o agravamento dos desalojamentos forçados.

•

Investigue de maneira rápida e adequada, assim como puna, desarme e desarticule os grupos
armados paramilitares de Chenalhó, responsáveis diretos dos ataques armados que provocaram
desalojamentos forçados na região Altos de Chiapas.

Apelamos à solidariedade da sociedade civil nacional e internacional. Assine a seguinte ação urgente que
você encontrará na página www.frayba.org.mx e/ou envie um apelo para:
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850 Ciudad de México.
Fax: (+52) 55 5093 4901. Twitter: @lopezobrador_
Lic. Olga Sánchez Cordero. Secretaria de Gobernación de México
Bucareli 99, 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600 Ciudad de México.
Fax: (+52) 55 5093 34 14; Twitter: @M_OlgaSCordero
Correo: secretario@segob.gob.mx
Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel. Delegación Álvaro Obregón. C.P.
01040; Ciudad de México.
Fax: (+52) 0155 36 68 07 67. Twitter: @CNDH

Correo: correo@cndh.org.mx
Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
Colonia Centro, C.P. 29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122;
Twitter: @JuntoscnRutilio
Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
Lic. Ismael Brito Mazariegos. Secretario General de Gobierno en Chiapas
Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94
Fax: (961) 60 2 57 84 Correo: presidencia@cedh-chiapas.org
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