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MORTE

Doutor Francisco CARILLO, diretor da FUNDASIDA
e outros membros da FUNDASIDA

===========================================================================
A Anistia Internacional está preocupada com a segurança do diretor e membros
do FUNDASIDA, organização não governamental dedicada à questão da AIDS em El Salvador,
devido às denúncias de ameaças de morte dirigidas contra eles.
Segundo informações, no dia 24 de junho de 1995, três homens armados irromperam
nos escritórios da FUNDANISA à procura do seu diretor, Francisco Carillo. Ele não
estava no local, então os três homens disseram aos presentes, entre eles 10 jovens
participantes de um seminário para prevenção da AIDS, três sanitaristas e um
secretário, que queriam ver o doutor Carillo porque ele lhes devia algo e iam matá-lo.
Os homens então fugiram com um televisor, uma agenda pessoal, uma máquina de escrever
e documentos, alguns confidenciais.
Foi denunciado o recebimento, no dia 26 de junho, de uma chamada telefônica
pela telefonista da FUNDASIDA, onde alguém dizia "Quer morrer?... Então prepare-se,
hoje as três horas da tarde". O doutor Carillo também recebeu telefonemas
intimidatórios em sua residência. Eles ocorrem depois da meia-noite, e ainda que
ninguém fale nada, a pessoa permanece na linha por alguns instantes antes de desligar.
O último telefonema ocorreu no dia 29 de junho.
Os telefonemas e o assalto foram denunciados à polícia e à Comissão de Direitos
Humanos.
INFORMAÇÕES GERAIS
Durante os meses de outubro e novembro de 1994, o vice-diretor do Projeto SIDA
foi ameaçado de morte na rua por homens armados não-identificados que, ao que parece,
pertenciam a um esquadrão da morte antihomossexual (Veja El Salvador: Amenazas de
muerte contra un trabajador sobre el SIDA: Wilfredo Valencia Palacios, AMR 29/13/94/s,
de dezembro de 1994). Durante o conflicto armado em El Salvador, os esquadrões da
morte, integrados fundamentalmente por agentes da policía civil e militar, atuaram
como um instrumento governamental contra a oposição. Apesar das reformas radicais
realizadas na polícia e exército por ocasião do fim do conflito, em 1992, algumas
das estruturas clandestinas responsáveis pelos homicídios no estilo dos "esquadrões
da morte", parecem ter sido mantidos. O Grupo Conjunto, comissão designada pelas Nações
Unidas para investigar as atividades motivadas politicamente por grupos armados
ilegais, apresentou seu relatório em julho de 1994. O Grupo afirmou que, apesar de
haver concluído sua missão em El Salvador, o capítulo dos "esquadrões da morte" não
estava encerrado, insistindo junto às autoridades quanto a sua responsabilidade em

continuar investigando e apresentando à justiça as pessoas envolvidas com este tipo
de atividade.

AÇÕES RECOMENDADAS
Enviem telegramas, fax, telex, ou cartas aéreas, em espanhol ou português:

expressando preocupação pelas ameaças de morte dirigidas a membros da
FUNDASIDA, em especial ao doutor Francisco Carillo, seu diretor,
depois
da invasão de seus escritórios por três homens armados, em 24
de junho de
1995;
solicitando a tomada de medidas urgentes que garantam a segurança do
doutor Francisco Carillo, de outros membros da FUNDASIDA e de todas
as
pessoas que trabalham com grupos sobre a AIDS no país;
pedindo as autoridades para que deixem claro sua oposição a todo tipo
de
ameaças
e
insistindo
para
que
empreendam
uma
investigação
imparcial
e
exaustiva
a
respeito
do
ocorrido,
colocando
os
responsáveis à disposição da justiça;
questionando a respeito de que
recomendações do Grupo Conjunto com
conhecidos como "esquadrões da morte".

medidas
relação

APELOS PARA

3) Dr. Oscar Alfredo Santamaría
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Boulevard Manuel Enrique Araujo Km.6
San Salvador, El Salvador
Telegramas:
Ministro
Relaciones
Exteriores, San Salvador, El Salvador
Fax: +503 2 98 0334 / 98 0314
Telex: 20179 RREE SAL
Tratamento: Sr Ministro / Senhor
Ministro

Presidente da República
1) S.E. Dr Armando Calderón Sol
Presidente de la República, Casa
Presidencial,
San Salvador, El Salvador
Telegramas: Presidente Calderón Sol,
San Salvador, El Salvador
Telex: 30344 RS SAL
Fax: +503 271-2947 / 271-1334 / 221-4532
Tratamento:
Sr
Presidente
/
Excelentíssimo Senhor
Procurador de Direitos Humanos
2) Dr. Carlos M. Molina Fonseca
Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos
Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos
9a. Ave Norte y 5a. Calle Pte. Edificio
AMSA, No 535
San Salvador, El Salvador
Telegramas:
Procurador
DDHH,
San
Salvador, El Salvador
Fax: +503 2 71 2886
Tratamento: Sr Procurador / Senhor
Procurador
Ministro das Relações Exteriores

foram tomadas
à erradicação

acerca das
dos grupos

CÓPIAS PARA
1) Organizações não governamentais
FUNDASIDA
23 Calle Pte. No 1155
San Salvador
El Salvador
2) Jornais
Diario Latino
23 Av. Sur Nº 225
Apartado Postal 96
San Salvador, El Salvador
La Prensa Gráfica
3ª Calle Poniente, Nº 130
San Salvador, El Salvador
e para a representação diplomática de
El Salvador no país do remetente.
ENVIEM OS APELOS IMEDIATAMENTE!
Consultem o Secretariado Internacional ou o escritório das Seções brasileira ou
portuguesa caso pretenda remeter os apelos depois de 15 de agosto de 1995.

(traduzido no Brasil)

