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José Adrián wracał do domu ze szkoły, kiedy został 
napadnięty przez policję i rzucony o radiowóz. Jeden          
z funkcjonariuszy nadepnął mu na szyję. Zaledwie 14-letni 
wówczas Adrián należał do ubogiej społeczności w 
Meksyku. Wada słuchu mogła uniemożliwić mu poprawną 
komunikację z policją podczas tego zajścia.

Adrián przypadkiem znalazł się w miejscu, gdzie nastąpiło 
starcie grupy młodzieży zakończone uszkodzeniem 
radiowozu. Policja aresztowała jedynie Adriána, nie 
podając żadnych wyjaśnień. Nie powiadomiła też jego 
rodziców. Aresztując go, postąpiła tak samo, jak w wielu 
innych przypadkach w Meksyku – wybrała sobie za cel 
osobę ubogą i dyskryminowaną – w tym przypadku 
młodego chłopca z rdzennej ludności.

Funkcjonariusze wepchnęli Adriána do samochodu i 
zawieźli go na posterunek, gdzie skuli go i podwiesili przy 
użyciu kajdanek. „Zostawili mnie tam samego na prawie 
pół godziny. Bili mnie po klatce piersiowej i spoliczkowali” 
– powiedział Adrián.

Aby uwolnić Adriána, jego rodzina musiała zapłacić 
grzywnę oraz pokryć koszty uszkodzenia radiowozu – 
wydatek, na który nie mogła sobie pozwolić. Z powodu tego 
co się stało, Adrián rzucił szkołę.

Po latach dochodzenia sprawiedliwości, na początku 2019 
r. Adrián otrzymał aparat słuchowy. Chce zostawić te 
wydarzenia za sobą i planować przyszłość, jednak 
funkcjonariusze, którzy na niego napadli, wciąż nie zostali 
ukarani, a rodzina nadal czeka na zadośćuczynienie od 
rządu. „Chcę, żeby zwyciężyła sprawiedliwość” – 
powiedziała mama Adriána. Zgadzamy się.

Żądaj sprawiedliwości dla Adriána.

MEKSYK

JOSÉ ADRIÁN NAPISZ DO WŁADZ MEKSYKU 
JUŻ DZIŚ

Zażądaj zagwarantowania, 
że Adrián otrzyma pełne 
zadośćuczynienie za doznane 
krzywdy, włączając w to 
odnalezienie policjantów 
odpowiedzialnych za pobicie     
i postawienie ich przed sądem.

ADRES

Lic. Mauricio Vila Dosal 
Governor of Yucatán State  
Palacio de Gobierno Calle  
61 x 60 y 62   
Col. Centro, C.P. 97000  
Mérida, Yucatán, México 

Email: mauricio.tolosa@
yucatan.gob.mx  

Twitter:  
@MauVila, @GobYucatan 

Zwrot grzecznościowy: 
Szanowny Panie Gubernatorze

Ambasada Meksyku              
Al. Jerozolimskie 123a               
02-017 Warszawa            
Polska

POKAŻ SWOJĄ SOLIDARNOŚĆ 
Z ADRIÁNEM.

Wyślij list do              
mexteam@amnesty.org lub 
pocztą na poniższy adres: 

Amnistía Internacional México  
Dr. José María Vertiz 1196 
Letran Valle 
03650 Ciudad de México 
CDMX, Mexico 
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