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25.11.11 - México

OCNF: Feminicídios, uma ‘atrocidade' que se vive em
todo o país

Notiese
Agência especializada de notícias – Saúde, Sexualidade e Aids

Adital

Tradução: ADITAL

Por Guillermo Montalvo Fuentes

-Não mais mulheres torturadas, assassinadas e expulsas
- Pedem ao Estado mexicano que não se escude no crime organizado para não investigar

Elas tinham uma vida: estudavam, trabalhavam; porém, um dia, ao sair de casa, já não regressaram.
Trata-se de mulheres que foram "torturadas, assassinadas e expulsas; uma atrocidade” que, segundo
o Observatório Cidadão Nacional do Feminicídio (OCNF), vive-se em todo o país.

Para esse órgão vigilante, as cifras são "cruas”. Somente em 18 meses, de janeiro de 2010 a junho
de 2011, registraram-se 1.235 assassinatos de mulheres em oito Estados: Estado de México (320),
Tamaulipas (169), Sinaloa (168), Jalisco (142), Nuevo León (138), Distrito Federal (125), Oaxaca
(102) e Sonora (71).

O fato de que somente apareçam oito Estados no Relatório "Um olhar ao feminicídio no México:
2010-2011”, realizado pelo OCNF, não significa que esses sejam os únicos Estados com mulheres
assassinadas. "O que acontece é que os outros 24 Estados não proporcionaram informações a
respeito”, denunciou, em conferência de imprensa, María de la Luz Estrada, integrante do
Observatório.

De acordo com esse monitoramento, dos 1.235 feminicídios, 41% das vítimas eram jovens, de 11 a
30 anos de idade; 35% tinha de 31 a 50 anos e 13% mais de 50 anos.

Estrada assegurou que se os dados são "reveladores”, a resposta das autoridades sobre esses crimes
é ainda mais, pois apesar de que 60% das investigações estão ainda em trâmite, 25% dos
assassinatos são adjudicados ao crime organizado.

"Não entendemos como a autoridade pode catalogá-los como crime organizado, quando as
investigações nem sequer estão consignadas”, questionou a integrante da organização Católicas pelo
Direito a Decidir, que exortou ao Estado mexicano a não escudar-se no crime organizado para não
investigar.

Com base no relatório, somente 4% dos assassinatos são casos já sentenciados; um percentual
menor, similar ao que se observa quanto a desaparecimentos de mulheres; outro daqueles que são
monitorados.

De janeiro de 2010 a junho de 2011, registraram-se 3.282 mulheres desaparecidas em Chihuahua,
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Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Coahuila e Veracruz; as
únicas entidades que deram informação.

O caso mais "alarmante”, segundo o OCNF, é o de Veracruz, que reportou 747 casos, dos quais,
somente 108 mulheres foram encontradas, apesar de que não especifica se foram achadas vivas ou
mortas.

Missão Internacional "Pelo acesso à Justiça para as Mulheres”

No marco do Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, que é comemorado dia
25 de novembro, o OCNF divulgou a segunda fase da Missão Internacional "Pelo acesso à Justiça
para as Mulheres”, que vai se estendeu até o dia 24 de novembro.

Nessa ocasião, além do México, serão visitados a Guatemala e El Salvador, com o objetivo de
documentar as agressões sofridas pelas mulheres nesses países; além de monitorar os compromissos
que distintas dependências mexicanas –Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH),
Procuradoria Geral da República (PGR) e Secretaria de Governação (Segob)- fizeram durante a
primeira fase da Missão, no ano passado, em matéria de feminicídios.

Um diagnóstico de situação sobre o fenômeno dos desaparecimentos e das mortes violentas das
mulheres, padronização dos protocolos para a investigação criminal, baseados na perspectiva de
gênero; bem como o desenho de um banco de material genético de todas as mulheres e meninas
desaparecidas; são alguns dos compromissos que as instâncias mencionadas assumiram em 2010.

Apesar de que agora somente confirmaram uma reunião com a CNDH, as integrantes da Missão
esperam ser recebidas pela PGR e pela Segob em breve.

A Missão está conformada por especialistas em direitos humanos e violência contra as mulheres,
entre elas, Mercedes Ruil Giménez, Secretária Geral da Associação de Investigação e Especialização
sobre Temas Ibero-americanos, na Espanha; Isabel Valriveras, membro do Conselho Geral de
Advocacia Espanhola; María Eugenia Solíz, integrante do Diretório de Iniciativas de Mulheres por uma
Justiça de Gênero. Julia Monárrez Fragoso, investigadora do Colegio de la Frontera.
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