
SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
José Adrián og familien hans fortsetter kampen om 
rettferdighet, og da er det godt å vite at de ikke står 
alene. Ved at du sender solidaritetsbrev, ser José og 
familien at folk fra hele verden kjenner til saken hans 
og at vi viser dem solidaritet og støtte. Dette bidrar til å 
gi dem styrke i kampen som fortsatt ikke er over. 

José liker å hjelpe faren med å selge blomster, henge 
ved kiosken med venner og dra på stranda. I tillegg er 
han glad i skrekkfilmer og -historier, og mors spaghetti. 
Han ønsker å bli kokk og å bygge to hus til seg selv, et i 
Cancún og et hjemme i X-Can.

UTTRYKK DIN STØTTE PÅ TWITTER  
Skriv gjerne meldinger til mexicanske myndigheter 
på Twitter og krev at José Adrián får sin rettferdighet. 
Twitter-meldinger kan rettes mot guvernøren i Yucatan, 
Mauricio Vila Dosal, @MauVila eller @GobYucatan.

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv til guvernøren for delstaten Yucatán.

Henvend deg til: Governor of Yucatán State:  
Lic. Mauricio Vila Dosal. 
Tiltaleform: Your Excellency.

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT MYNDIGHETENE  
I MEXICO OG DELSTATEN YUCATÁN: 
• Gir José Adrián og hans familie full oppreisning, 

inkludert en offentlig beklagelse fra politistyrkene  
i Yucatán.

• Går gjennom politiets rutiner for arrest og avhør av 
mistenkte for å hindre at personer blir utsatt for 
vilkårlig fengsling og tortur. 

Les mer og se forslag til brevtekst på:
amnesty.no/aksjon/jose

Send brevene til:
Amnesty i Norge, Att: José Adrián
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

I småbyen X-Can bor José Adrián med familien sin. Som de 
fleste andre i småbyen, er José Adrián av Mayafolket. X-Can 
er preget av vandalisme og vold mellom ulike samfunn.

PÅ FEIL STED TIL FEIL TID
På vei hjem fra skolen en dag i februar 2016, gikk 14 år 
gamle José forbi et område der flere ungdommer nettopp 
hadde slåss. Da politiet kom, begynte de andre å kaste stein 
mot politibilen. Likevel banket politibetjenter opp José og 
dro ham inn i en politibil. Inni bilen trampet en politibetjent 
ham på hodet slik at han fikk nakkeskader. José har en 
udiagnostisert funksjonsnedsettelse som hemmer hørselen 
og evnen til å kommunisere. 

Politiet arresterte José Adrián og hevdet at han hadde 
vandalisert politibilen. I politiarrest ble José Adrián bundet, 
hengt opp etter veggen og etterlatt i over tre timer. Han ble 
presset til å tilstå at han hadde skadet politibilen. Politiet 
hevdet også at de hadde funnet marijuana i sekken hans, 
men de kunne ikke legge frem noe bevis for det. 

José ble først løslatt da familien godtok å betale for 
skadene på politibilen. De hadde ikke råd til å betale 
regningen på 3,200 pesos (omtrent 1,600 norske kroner),  
og måtte betale det i avdrag.

FØLER SEG UTRYGG
Ved hjelp av en lokal menneskerettighetsorganisasjon, 
leverte Josés familie en klage til menneskerettighets-
kommisjonen i delstaten Yucatán. Etterforskningen går 
sakte og tar ikke hensyn til lang reisevei for José og 
familien når de blir innkalt til møter i regionhovedstaden. 
Politimyndighetene anerkjenner ikke at José ble utsatt for 
tortur, og nekter å komme med en offentlig beklagelse til 
familien.

I ettertid har José Adrián blitt trakassert i nærmiljøet på 
grunn av hendelsen. Han sliter med frykt og føler seg utrygg 
fordi de som skulle beskytte ham i stedet har angrepet ham.

José Adrián (18) ble som 14-åring banket opp av 
politiet og arrestert da han gikk hjem fra skolen 
en dag. Han sier selv at han ikke har gjort noe galt, 
men at han var på feil sted til feil tid.

José Adrián 
MEXICO


