
En ~verlevandes vittnesbord 

Delfina Maya, salvadoranska, 38 ~r, den enda overlevanden fr~ 

Mazotesbymassakern 1 distriktet Morazan, nordost om El Salvador 

den 11 och 12 december 1981. Bakom handlingar stod Atlacatl Brigaden, 

San Miguel och Usukután regementena. Delfina Maya har givit foljande 

berattelse till en europeisk journalist om det massiva folkmord av 

befolkningen p~ denna plats. 

Delfina berattar: 

De kom pa kvallen: de stallde upp oss pa rad och tog ifran oss alla 

vara pengar. Detta var den 11 december pa kvallen. Den 12e, klokan 5 
pa morgonen, stallde de upp oss pa 1rad igen. Mannen stangde de in ~ 

kyrkan och oss i Alfredo Márquez hus han som har det stora huset i 

Mazote. Huset av soltorkat tegel. Nar de stangde in ~ss fick vi ge 

dem v~ra guld kedjor och parlor. Nagra tog de ifran forst ech da 

sade jag att de skulle bli mordade eftersom de redan hade blivit 

ifr~tagna sina grejor. De var 5 som visiterade oss. 

Forst dodade de mannen. Kl 12 stallde de mannen framfor kyrkan, band 

och mordade dem. Vi horde och sag hur de mordades genom ett litet 

fonstret, Det var ungefar 84 man. Vi raknade dem. Sen drev de barnen 

till bergen. Och sen borjade dem med kvinnorna. Det var ca. kl 15.30 
pa eftermiddagen. 

Kl 18.30 var de nastan fardiga_ Jag vet inte hur manga kvinnor det 

var, men det var manga. Mig tog de ca. kl 18. De tog ifran mig en 

dotter och stallde mig pa platsen dar de holl pa att morda. De sta1lde 

upp oss pa rad. Vi var 8 st. Da satte jag mig pa huk, sa dar, och 

gomde mig bakom en tall och ett litet appeltrad. Jag lyfte en gren 

fran appeltradet, bara. roed fingret for att de inte skulle upptackta 

roig. Jag sade till roig sjalv: "hoppa.s de dar roordarna inte ser mig." 

Och jag var sa ororlig som mojligt for att de inte skulle upptackta 

roig. Alla kvinnor grat och da beskots dero roed roaskingevar och slang

des i hogar och brandes. Och jag s~g allting. 

Och d~ hamtade dero de andra kvinnorna. Mot slutet hamtades kvinnor med 

barnen och allt. I brasan sag jag hur barnen grat, eftersom de inte · 

hade dodat dero tillrackligt. 

Nar de mordade alla kvinnor, satte de sig ner och tittade p~ kvinnorna 

roedan de satte eld pa de~. De satte sig roitt emot varandra,precis 



som ni och jag gor nu och borjade prata oro hur manga de hade dodat 

var ooh en. Och da sade en: 

-"Jag har dodat ca.l4 kvinnor och 8 man och lojtnanten vill att 

jag aka doda barn, roen jag dodar inte barn, darfor att jag 

tycker in te om det. ''Kvinnor ja, eftersom de vet varfor de lider, 

soro mannen ••• " 

-"Men sag mig -sade den andra- lojtnant Ortega sade till dig att 

du roé\ste doda barn .Annara, ska han doda dig." 

-"Men jag dodar inte barn, faat de dodar mig." 

O eh dé\ kom en annan o eh sade: 

-"V.em av er sager sig inte vilja doda barn och vill bli skjuten ?" 

Och jag tankte han skulle gora det pa en gang. Och da den som hade 

sagt att han inte skulle doda barn sade till den andra: 

-"Kom nu da och doda barn, roen innan dess ska vi titta vad aom 

kommer ifran brasan.Eftersom det fran braaan kan komma en trollkarl." 

Efter en stund aade han: 

-"Nej, det kommer ingenting. Kom da till skrapning." 

Da gick dem och lamnade nagra vakter kvar. Och jag sade till mig sjalv: 

nu ar det bast att jag gar harifran. De tva soldaterna som gick borjade 

doda barnen och alla barn grat . Mina tva atora dottrar skrek till mig 

och sade:-"Mamma •• , maroma •• , de haller pa att dada oss ••• " Och jag, 

vad kunde jag svara ? Och alla mina tre barn skrek och den minsta bara 

grat. Och da gick dem, nagra for att doda flera barn och nagra for att 

genomsoka husen.Da vakten horde att dem hade slutat skrapningen gick han. 

Jag slappte loss mitt har och gick till vagen . Eftersom det var nagra 

djur pa vagen, nagra grisar och kor och mina kla4er var vita krop jag 

over gatan och gomde mig i en appelplantering. Jag satte mig dar till 

kl 11. Da krop och krop jag. Men eftersom appelplanteringen var sa roork, 

fick jag ga till en ljusare plata ooh de borjade skjuta mig frdn bada 

eidor. Jag sprang och sprang tilla jag gomde roig. Jag somnade och atan

nade dar till nasta natt. Sen gick jag till ett annat berg och tre nat

ter gick jag for att komma ifran dem. Jag kom till ett annat hus som 

ocksa var mitt och dar var en kompis roed mina andra~barn ¡om ar aldre. 

Soldaterna var ca. 80 st. och de mordade barnen var ca. 282. De mordade 

4 av mina barn. 4 barn och min man. De dodade dem ••• 

(Ur "Punto Final" januari 1982. Oversatt av Astrid Stoehrel) 
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