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Ese gran simulacro

Die grote schijnvertoning

Cada vez que nos dan clases de amnesia
como si nunca hubieran existido
los combustibles ojos del alma
o los labios de la pena huérfana
cada vez que nos dan clases de amnesia
y nos conminan a borrar
la ebriedad del sufrimiento
me convenzo de que mi región
no es la farándula de otros

Elke keer dat ze ons les geven in geheugenverlies
alsof ze nooit hebben bestaan
de ontvlambare ogen van de ziel
of de lippen van het arme weesmeisje
elke keer dat ze ons les geven in geheugenverlies
en ons dreigen te wissen
de dronkenschap van de boetedoening
overtuig ik me er van dat mijn streek
niet het toneel is voor anderen

en mi región hay calvarios de ausencia
muñones de porvenir / arrabales de duelo
pero también candores de mosqueta
pianos que arrancan lágrimas
cadáveres que miran aún desde sus huertos
nostalgias inmóviles en un pozo de otoño
sentimientos insoportablemente actuales
que se niegan a morir allá en lo oscuro

in mijn streek heb je de kwellingen van
afwezigheid
stompjes toekomst / sloppenwijken van rouw
maar ook de openheid van een roos
piano’s die een lach tevoorschijn toveren
lijken die nog toekijken vanuit hun moestuinen
doodstille heimwee in een put van herfst
onverdraaglijk eigentijdse gevoelens
die weigeren te sterven daar in het donker

el olvido está lleno de memoria
que a veces no caben las remembranzas
y hay que tirar rencores por la borda
en el fondo el olvido es un gran simulacro
nadie sabe ni puede / aunque quiera / olvidar
un gran simulacro repleto de fantasmas
esos romeros que peregrinan por el olvido
como si fuese el camino de santiago

el día o la noche en que el olvido estalle
salte en pedazos o crepite /
los recuerdos atroces y de maravilla
quebrarán los barrotes de fuego
arrastrarán por fin la verdad por el mundo
y esa verdad será que no hay olvido.

de vergetelheid zit zo vol herinnering
dat soms aandenkens er niet bij kunnen
en rancunes overboord gegooid moeten worden
eigenlijk is de vergetelheid een grote
schijnvertoning
niemand kan en mag / ook al wil hij / vergeten
een grote schijnvertoning stampvol illusies
die pelgrims die op bedevaart
gaan naar de vergetelheid
alsof het de weg naar Santiago is
de dag of de nacht dat de vergetelheid uiteen spat
in stukken barst of knettert in het vuur /
de verschrikkelijke herinneringen en de heerlijke
sneuvelen de tralies van vuur
slepen ze eindelijk de waarheid de wereld over
en deze waarheid zal zijn dat vergetelheid niet
bestaat.

Mario Benedetti, verschenen in El olvido está lleno de memoria (Madrid 1995).
Eigen vertaling.
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Inleiding
24 maart 2006. Middenin het proces van het schrijven van deze scriptie bewijzen de
gebeurtenissen in Argentinië dat het nog steeds om een actueel onderwerp gaat: de
verwerking van grove mensenrechtenschendingen na een periode van onderdrukking. Op deze
dag is het namelijk precies dertig jaar geleden dat een militaire junta onder leiding van
generaal Jorge Videla in Argentinië de macht greep, een coup die het begin van de
zevenjarige Vuile Oorlog markeerde. Zeven jaar lang regeerden de strijdkrachten het land met
ijzeren greep om pas in 1983 na een militaire nederlaag op de Malvinas, beter bekend als de
Falkland eilanden, de macht uit handen te geven. De democratisch gekozen president die
vervolgens aan de macht kwam, Raúl Ricardo Alfonsín, stond voor de zware taak het land
terug te leiden naar democratie. Deze transitie verliep moeizaam, maar Argentinië heeft
sindsdien een lange weg afgelegd. De huidige president, Néstor Kirchner, onderneemt
belangrijke stappen om te voorkomen dat het verleden vergeten wordt, en één daarvan is het
uitroepen van 24 maart tot nationale herdenkingsdag.
Argentinië is niet het enige land dat een dergelijk transitieproces doormaakte. De
afgelopen dertig jaar maakten veel landen in voornamelijk Latijns-Amerika en het voormalige
Sovjetblok de overstap van een autoritair regime naar een meer of minder democratisch
bestuur. Dit was een zeer moeizame stap, omdat de nieuwe bestuurders in veel gevallen niet
alleen een zwaar beschadigde economie moesten zien te herstellen, maar bovendien te maken
kregen met de erfenis van onderdrukking. Zeer grove, langdurige en systematische
mensenrechtenschendingen verdeelden de samenlevingen in drie groepen: die van daders,
slachtoffers en omstanders. Met de transitie naar democratie echter begon de zoektocht naar
een manier om de scheidingslijnen tussen deze groepen te laten vervagen, om zo aan een
gezamenlijke toekomst te kunnen beginnen.
In het geval van Argentinië, maar ook in vele andere landen, betekende dit dat er een
antwoord gevonden moest worden op de vraag hoe om te gaan met de grove
mensenrechtenschendingen die plaats hadden gevonden tijdens de jaren van onderdrukking.
Want hoewel tegenwoordig duidelijker dan destijds, er is een internationale consensus over de
ontoelaatbaarheid van straffeloosheid voor dergelijke misdrijven.1 Militaire regimes zoals in
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Tristan Anne Borer, ‘Truth telling as a peace-building activity: a theoretical overview’ in: Tristan Anne Borer
ed., Telling the truths: truth telling and peace building in post-conflict societies (Indiana 2006) 3.

1

Latijns-Amerika, waar velen gemarteld en geëxecuteerd werden en vervolgens verdwenen,
hebben diepe wonden geslagen in deze samenlevingen. De nieuwe regeringen in de transitie
naar democratie moesten deze zien te helen. Het verleden moest een plek zien te krijgen,
verwerkt worden, om het transitieproces naar democratie een kans van slagen te geven.
Auteur Martha Minow merkt hierbij op dat het belangrijk is in gedachten te houden dat een
dergelijk antwoord voor geen twee landen hetzelfde zal zijn.2 Iedere situatie is anders en
vereist haar eigen aanpak. Dit doet echter niets af aan de gemeenschappelijke achterliggende
gedachte: het streven naar waarheid en gerechtigheid.
Waarschijnlijk de meest bekende manier om rekenschap af te leggen voor misdaden
door en onder het oude regime is gerechtelijke vervolging. Dit is een heel duidelijke manier
om daders verantwoordelijk te houden voor hun misdaden en biedt een alternatief voor wraak.
Wraak is een veelgevoelde behoefte onder slachtoffers en heeft als nadeel dat ze het geweld in
stand houdt. Berechting kan er door de tussenkomst van een onafhankelijke derde voor zorgen
deze cyclus van haat te doorbreken.3
Er kleven echter nog al wat nadelen aan rechtsvervolging. Militaire machthebbers
regeerden met ijzeren hand, wat een volledige onderdrukking met zich meebracht. De
strijdkrachten maakten de dienst uit, of stonden onder direct bevel van de dictator, maar ook
politie- en veiligheidsdiensten en het justitiële apparaat werden volledig beheerst door het
regime. Bijproduct van een autoritair regime is dus het wegvallen van een onafhankelijk
rechtssysteem. Veel van de rechters die na de transitie de misdaden zouden moeten gaan
berechten, maakten dus deel uit van de dictatuur. Zij hebben direct of indirect meegewerkt
aan de schendingen.4
Daarnaast is het de vraag of rechtszaken bijdragen aan verwerking. Er bestaan
theorieën dat slachtoffers van mensenrechtenschendingen vooral behoefte hebben aan
erkenning van het leed dat hen is aangedaan. Een vonnis in een rechtszaak en het voeren van
de rechtszaak op zich zijn al wel een stap in die richting, maar er is weinig aandacht voor
genoegdoening van het slachtoffer.5 Het hoofddoel is immers het ter verantwoording roepen
van de daders. Daarbij komt dat het risico dat slechts een heel klein deel van de daders
daadwerkelijk moet verschijnen bij rechtspraak erg groot is. En dat de daders die wél moeten
2
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verschijnen veelal niet die mensen zijn die verantwoordelijk waren voor het systeem, maar
vrijwel onderaan de ladder van de verantwoordelijkheid stonden.6
Maar het belangrijkste probleem bij rechtsvervolging is de voortdurende macht van
het oude regime, hetzij voor hetzij achter de schermen. In Argentinië bijvoorbeeld verving de
democratisch gekozen president Alfonsín slechts de militaire top. De strijdkrachten bleven
verder intact en volgden nauwlettend de stappen van de president en elke stap in de richting
van vervolging stuitte op zoveel verzet onder de militairen, dat het een ernstige bedreiging
vormde voor de stabiliteit en democratie.

Hoewel er verschillende opties bestaan op internationaal niveau om tot berechting over te
gaan, maakt het nieuwe regime steeds vaker gebruik van niet-judiciële mogelijkheden. Vooral
Oost-Europese leiders pasten een strategie van ‘zuivering’ of lustratie toe, waarbij mensen op
grond van hun band met het oude regime uit openbare functies verwijderd werden. Ook hier
kleven echter nogal wat nadelen aan. Een belangrijk kritiekpunt is het gebrek aan eerlijke
rechtsgang. De mensen die doelwit zijn van de zuivering kunnen zich niet verdedigen zoals in
een rechtszaak bijvoorbeeld. Daarnaast ontbreekt elk onderscheid binnen de vermeende
dadergroep waardoor het sterk lijkt op discriminatie op grond van lidmaatschap van een
politieke partij.
Een andere optie is het openen van geheime archieven. Voormalig Oost-Duitsland is
waarschijnlijk het meest bekende voorbeeld hiervan met de opening voor publiek van de oude
Stasi-bestanden en in Roemenië is het onderwerp opnieuw actueel: begin 2006 droeg de
Roemeense inlichtingendienst acht kilometer dossiers van de Securitate, de geheime
staatsveiligheidsdienst, over aan een publiek orgaan. Met deze aankondiging herleefde de
hoop dat de belofte de identiteit van de leden van de geheime politie en de dossiers over
burgers openbaar te maken alsnog waargemaakt kon worden.7
Verder moet een nieuwe regering in een democratiseringsproces aandacht besteden
aan herstelbetalingen, het herdenken van de verdwenen, vermoorde en overige slachtoffers en
het invoeren van maatregelen om in de toekomst dergelijke misdrijven te kunnen voorkomen.8
Van de reeks mogelijkheden die hiervoor bestaan, kiest een nieuwe regering steeds vaker voor
het instellen van een waarheidscommissie.9 Belangrijkste doel van een dergelijke commissie
6
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is het achterhalen van de waarheid, het onthullen van wat er precies gebeurd is tijdens de jaren
van onderdrukking. Deze onderdrukking ging veelal gepaard met staatsterreur, waarvan het
voornaamste doel het inboezemen van angst onder de bevolking is, om op lange termijn totale
beheersing en macht over de staat te kunnen uitoefenen.10 De staat regeert met behulp van de
aanhoudende dreiging van geweld, of het daadwerkelijke gebruik ervan, en intimidatie.
Martelingen,

verdwijningen,

schijnbaar

willekeurige

arrestaties

en

vormen

van

buitengerechtelijke moorden door doodseskaders maken deel uit van de dagelijkse praktijk. Er
ontstaat een klimaat van collectieve angst die gevoed wordt door onzekerheid over het
waarom van de misdaden. De aard van de misdaden wordt gekenmerkt door geheimhouding
en dus de mogelijkheid ze te ontkennen. Slachtoffers en nabestaanden blijven dan ook, zelfs
na de val van het regime, met veel vragen zitten. Vragen die niet allemaal en voldoende
beantwoord kunnen worden in een rechtszaak. Een officiële versie van de jaren van
onderdrukking is nodig op zowel persoonlijk als historisch niveau.11
Een waarheidscommissie kan hier uitkomst bieden. Hoewel sommige auteurs het zien
als een zwaktebod12, is het in de literatuur rond transitional justice een zeer geaccepteerd
alternatief voor rechtspraak.13 Het is zelfs een opkomende norm in het internationale recht.14
Een waarheidscommissie kan, zoals een rechtszaak dat niet kan, zich volledig richten op het
blootleggen van de waarheid. Het voornaamste doel van een rechtszaak is bewijzen of een
verdachte schuldig is of niet. Het type waarheid dat daarbij gezocht wordt is de zogenaamde
forensische waarheid met de dader en het misdrijf als focus.15 Regels met betrekking tot de
bewijsvoering beïnvloeden welke feiten wel en niet aan bod komen. Een waarheidscommissie
daarentegen heeft tot doel een goede weergave te geven van de geschiedenis. Het doel is een
onweerlegbare versie van het verleden te creëren, om te voorkomen dat wat gebeurd is
vergeten of verdraaid wordt of zich zelfs herhaald. Maar het belangrijkste doel van een
waarheidscommissie is erkenning van het verleden en van het leed dat is aangedaan.
Erkenning zou volgens voorstanders niet alleen bijdragen aan het herstel van de samenleving,
maar ook aan het herstel van de slachtoffers.16 Pas dan, zo stellen zij, is verzoening mogelijk,
en kan aan een gezamenlijke toekomst begonnen worden. De waarheid leidt tot verzoening,
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Jeffrey A. Sluka, ‘Introduction: state terror and anthropology’ in: Jeffrey A. Sluka ed., Death squad: the
anthropology of state terror (Philadelphia 2000) 3.
11
Popkin en Roht-Arriaza, ‘Truth as justice’ 82.
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Hayner, Unspeakable truths, 88.
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Ibidem, 21.
16
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het zogenoemde Waarheid→Verzoening model.17 Of zoals Priscilla Hayner zegt in de
inleiding van haar boek Unspeakable truths: facing the challenge of truth commissions:
‘remembering is not easy, but forgetting may be impossible’.18 Met andere woorden, als er
niet gezocht wordt naar een manier om met het verleden om te gaan, zal het, op negatieve
wijze, een rol blijven spelen.
Gemeenschappelijk kenmerk van waarheidscommissies is dat zij ontstaan als
onderdeel van een politieke transitie naar democratie.19 Verder voldoen de verschillende
waarheidscommissies aan de volgende vier criteria. Ten eerste ligt de focus op het verleden.
Daarnaast onderzoeken zij een bepaalde periode in plaats van een specifieke gebeurtenis. Ten
derde zijn het tijdelijke mechanismen die ophouden te bestaan na het verschijnen van het
rapport en tot slot zijn het altijd mechanismen die ingesteld zijn door de autoriteiten.20

Zowel Argentinië als Chili heeft een dergelijke waarheidscommissie gekend. Hoewel Bolivia
de eerste waarheidscommissie instelde Latijns-Amerika, was die in Argentinië de eerste die
brede internationale aandacht kreeg.21 Na de militaire dictatuur van de Vuile Oorlog stond de
nieuwe president Alfonsín voor de moeilijke taak de democratie te herstellen in zijn land.
Niet-gouvernementele organisaties drongen er op aan een onderzoekscommissie in te stellen
zoals dat ook in Bolivia was gedaan, en uiteindelijk creëerde de president de Comisión
Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP), ofwel de Nationale Commissie
voor de Verdwijning van Personen. De commissie hoorde getuigen, zowel in Argentinië als in
ambassades elders in de wereld, bezocht gevangenissen, geheime begraafplaatsen en
politiebureaus en zocht met behulp van families van verdwenen personen naar mogelijke
overlevenden. In 1984 publiceerde de commissie haar rapport getiteld Nunca más dat al snel
in boekvorm uitkwam en een bestseller werd.22
Naast de inspanningen van de commissie verklaarde de president de amnestiewetten
die de militairen voor hun vertrek in hadden gesteld ongeldig, waarop de commissie haar
bevindingen overdroeg aan het openbaar ministerie. Verschillende rechtszaken werden in
gang gezet en de rechter veroordeelde uiteindelijk de militaire top. Enkele jaren later echter
verleende de toenmalige president Carlos Saúl Menem de juntaleden gratie, een maatregel die
17
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de pogingen uit de jaren vlak na de transitie om gerechtigheid te krijgen voor de slachtoffers
teniet deed.
De transitie in Chili was daarentegen volledig in handen van de militairen. Generaal
Augusto Pinochet bleef hoofd van de strijdkrachten die akkoord gingen met democratische
verkiezingen, op voorwaarde dat de constitutionele structuur zoals zij die een paar jaar eerder
hadden ingevoerd intact bleef. Ook de militaire en justitiële structuur bleef onveranderd.
Daarnaast benoemde Pinochet nog snel een aantal nieuwe, zeer jonge, rechters voor het
hooggerechtshof, gaf zichzelf een levenslange zetel in de Senaat en zorgde ervoor dat een
aantal van de overige zetels niet door middel van verkiezingen gevuld zou worden maar door
hem.23 Het resultaat was een democratisch gekozen president, Patricio Aylwin, die het
transitieproces moest zien te leiden binnen de beperkingen die de strijdkrachten hem
oplegden. Hij slaagde er in de Comisión Nacional para la Verdad y Reconciliación (Nationale
Waarheids- en Verzoeningscommissie) in het leven te roepen, maar hoewel de commissie een
groot aantal stafleden tot haar beschikking had, beperkte het mandaat de eigenlijke reikwijdte
van het onderzoek. Ondanks grote kritiek mochten bijvoorbeeld misdaden die niet in een
verdwijning of de dood eindigden, zoals marteling, niet onderzocht worden.
In februari 1991 kwam de commissie met haar rapport. Korte tijd ontving het veel
aandacht in de media, maar dit veranderde snel na de moord op een rechtse Senator. Het debat
over een eventueel vervolg op het rapport werd hiermee afgekapt.24

In de literatuur die het transitieproces naar democratisering bestudeert heerst grote
overeenstemming over de noodzaak van waarheidsvinding voor het consolideren van een
democratie.25 Zoals eerder aangestipt gaat het zelfs om een opkomende norm in het
internationale recht. Mensenrechtenactivisten streden al langer voor erkenning van het recht
op de waarheid en in haar 61ste bijeenkomst legde de Commissie van de Rechten van de Mens
het recht vast in haar rapport over straffeloosheid.26 Hierin verklaarde de Commissie dat
zowel de samenleving in haar geheel als de individuele slachtoffers recht heeft op de
waarheid rond de misdrijven die gepleegd zijn tijdens bijvoorbeeld een militaire dictatuur.27
Het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde zelfs dat het onthouden
23

Popkin en Roht-Arriaza, ‘Truth as justice’, 84.
Ibidem, 85.
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Geraadpleegd via http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/sessions/61/lisdocs.htm (27 juni 2006).
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van informatie over het lot van een verdwenen persoon wreed, onmenselijk en onterend is.
Het achterhalen van de waarheid zelf is een rechtvaardige daad.28
Eén van de gedachten die ten grondslag ligt aan dit streven naar het recht op waarheid
is het eerder genoemde idee dat waarheid tot verzoening leidt. Verzoening op individueel
niveau, maar ook op het niveau van de gehele samenleving.29 En verzoening op is haar beurt
noodzakelijk bij het realiseren van duurzame vrede.30 Pas nadat de waarheid openbaar is
gemaakt kan een samenleving het verleden een plaats geven en als één natie de toekomst
tegemoet zien.
Zowel Chili als Argentinië heeft dus een waarheidscommissie gekend. Beiden
brachten een rapport uit met gedetailleerde gegevens over de misdrijven en de slachtoffers. En
toch is het verleden niet afgesloten. In Chili uitte zich dat in hernieuwde polarisering na de
dood van Pinochet in december 2006 en het feit dat tot het einde aan toe geprobeerd is hem te
berechten. Ook in Argentinië proberen mensenrechtenactivisten en anderen al jaren alsnog de
juntaleden achter de tralies te krijgen. Met de veroordelingen in 1985 boekten zij enig succes
maar al in 1990 verleende de toenmalige president Menem hen zoals gezegd allen gratie. Eind
jaren negentig veroordeelde het Hof van Beroep van Buenos Aires hen echter opnieuw tot
gevangenisstraffen, ditmaal voor het ontvoeren van de kinderen van de desaparecidos, de
tijdens het regime verdwenen slachtoffers.31 De gratie van Menem maakte hier geen melding
van, wat deze zaken alsnog mogelijk maakte. En ook dan is het verhaal nog niet af. Eind 2005
verklaarde Kirchner de Ley de Punto Final en de Ley de Obediencia Debida ongrondwettig,
waarmee hij opnieuw de deuren opende voor gerechtelijke vervolging en, zoals boven al
genoemd, riep hij 24 maart uit tot nationale herdenkingsdag.

In beide landen lijkt verzoening nog niet volledig bereikt te zijn. Was het proces van
waarheidsvinding van de commissies dan toch niet voldoende, in tegenstelling tot wat het
model Waarheid→Verzoening vooronderstelt? Of ligt het antwoord in het begrip waarheid?
De waarheid die naar aanleiding van een waarheidscommissie naar voren komt is immers van
een ander karakter dan die bij rechtspraak naar voren komt. In het eerste geval spreken we wel
van een sociale waarheid. Het trauma van de gebeurtenissen en de tijd hebben invloed op wat
en hoe het slachtoffer het zich herinnert. Rechtszaken produceren daarentegen een
28
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zogenaamde feitelijke of forensische waarheid, een juridische notie van het begrip die een
verzameling vormt van feiten met bijbehorend bewijs, vooral met betrekking tot individuele
gevallen. Tristan Anne Borer oppert in zijn boek Telling the truths: truth telling and peace
building in post-conflict societies het idee dat deze verschillende vormen van waarheid
invloed hebben op het bereiken van verzoening.32 Hij suggereert dat waarheidsvinding in de
vorm van een waarheidscommissie met haar sociale waarheid meer een individuele vorm van
verzoening tot gevolg heeft, terwijl rechtszaken door middel van de forensische waarheid die
zij produceren beter in staat zouden zijn verzoening op nationaal niveau te bereiken. Op
individueel niveau zijn er de slachtoffers en de daders, die zowel met elkaar als met hun
verleden in het reine moeten zien te komen. Op nationaal niveau is het belangrijk dat
spanningen tussen de verschillende partijen verwerkt worden waardoor normale
democratische omgang mogelijk wordt.
Met dit onderzoek zal ik proberen te achterhalen in hoeverre waarheidsvinding in de
vorm van een waarheidscommissie voldoende voorwaarde is voor verzoening. Of, anders
gezegd, in hoeverre is een waarheidscommissie de enige voorwaarde die leidt tot het relevante
gevolg: verzoening. Draagt een waarheidscommissie inderdaad alleen bij aan de individuele
verzoening zoals Borer suggereert, of vervult zij ook een belangrijke rol in het bereiken van
nationale verzoening? Ik neem hierbij Chili en Argentinië als uitgangspunt vanwege het feit
dat zij tot de eerste landen behoorden die worstelden met de dilemma’s van transitional
justice,33 maar ook omdat beide landen een transitieproces hebben doorgemaakt waar een
waarheidscommissie een grote rol in heeft gespeeld zonder dat deze rechtsvervolging volledig
heeft uitgesloten. Rechtszaken tegen leden van het onderdrukkende regime zijn zowel in Chili
als in Argentinië nog zeer actueel, zij het in verschillende mate en op uiteenlopende wijze.
Van verzoening lijkt echter in beide landen ook nu nog geen sprake te zijn.
Maar wat is verzoening? Wanneer is dit bereikt? Volgens het Van Dale woordenboek
is verzoenen het ‘weer tot vrede of vriendschap brengen (van partijen)’. Het Wolters
Woordenboek Nederlands definieert verzoenen als ‘de vrede herstellen, de vijandschap doen
eindigen’. Beide definities zijn redelijk afdoende als het gaat om een verstoorde
vriendschapsrelatie tussen personen, maar als het gaat om een verscheurde samenleving die
probeert zich te herstellen van een periode van grove mensenrechtenschendingen schieten ze
tekort. En blijkbaar is het moeilijk een definitie van verzoening te formuleren die toepasbaar
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is op bovengenoemde situaties want ook in de literatuur ontbreekt een eenduidige definitie.
Wel zijn er verschillende auteurs die een omschrijving van het begrip geven of een theorie
over hoe verzoening te bereiken is. Terugkerend element in deze theorieën is het eerder
genoemde onderscheid tussen verzoening op individueel en op nationaal of politiek niveau.
Voor beantwoording van mijn hoofdvraag zal ik me echter baseren op Priscilla B. Hayner, die
drie vragen heeft geformuleerd aan de hand waarvan zij verzoening meetbaar acht, en die ik
zal toepassen op de situaties in Chili en Argentinië.34 Deze vragen zal ik uitgebreid
beschrijven in het volgende hoofdstuk.

Ik hoop met dit onderzoek beter inzicht te krijgen in het transitieproces van een autoritair
regime naar een democratie. De literatuur op dit gebied besteedt relatief veel aandacht aan
waarheidscommissies als een van de opties in een transitieproces. En ook de pogingen tot
strafrechterlijke vervolging in beide landen worden uitgebreid belicht, vooral de rechtszaken
rond Pinochet. Maar er is weinig aandacht voor de verbintenis tussen deze twee processen.
Hoe komt het dat in een land dat een commissie in het leven heeft geroepen om het verleden
te onderzoeken jaren later nog steeds rechtszaken worden gestart tegen de verantwoordelijken
voor dat verleden? Bezitten die waarheidscommissies dan wel werkelijk al die positieve
eigenschappen die ze toegedicht krijgen?

Om tot een antwoord te komen op mijn hoofdvraag, of waarheidsvinding een voldoende
voorwaarde is voor verzoening, zal ik allereerst dieper ingaan op de kenmerken van een
waarheidscommissie en vooral op de eigenschappen die een dergelijke commissie
verondersteld wordt te hebben in de literatuur. Daarnaast besteed ik aandacht aan de judiciële
mogelijkheden na de val van een autoritair regime, met nadruk op de gekozen opties in
Argentinië en Chili. Vervolgens zal ik achtereenvolgens de democratiseringsprocessen van
beide landen bespreken, zonder de historisch relevante achtergronden buiten beschouwing te
laten. Gezien de complexe politieke situatie in Chili van voor de coup van 1973 is de
voorgeschiedenis van dit land naar verhouding iets langer dan die van Argentinië, maar dit
heeft geen invloed gehad op de uiteindelijke vergelijking van de beide situaties.
Aangezien in beide landen de kwestie opnieuw zeer actueel is, is enige afbakening van
het onderzoek gewenst en ik beperk mij dan ook tot de gebeurtenissen tot en met 2005, enkele
belangrijke ontwikkelingen daargelaten.
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In het laatste hoofdstuk besteed ik aandacht aan een vergelijking van de situatie in
Argentinië met die van Chili. Ik leg hierbij de nadruk op die verschillen die van belang zijn
voor het verzoeningsproces, waarna ik tot een antwoord op de vraag kom in de conclusie. Ten
slotte is een begrippenlijst toegevoegd met de meest voorkomende afkortingen, personen en
Spaanse termen om het leesgemak te bevorderen.

10

Theoretisch kader
Na een periode van grove mensenrechtenschendingen is het noodzakelijk deze gruwelijke
periode te verwerken en misdadigers verantwoordelijk te houden voor hun daden, daar lijkt
iedereen het over eens te zijn.35 Cecilia Medina definieert grove en systematische schendingen
van de mensenrechten als

‘those violations, instrumental to the achievement of government policies, perpetrated
in such a quantity and in such a manner as to create a situation in which the rights to
life, personal integrity or the personal liberty of the population as a whole, or one or
more sectors of the population, are continuously infringed or threatened’.36

Dit maakt dat grove en systematische mensenrechtenschendingen geen willekeurige
misdrijven zijn, maar onderdeel uitmaken van een bewust beleid van de regering die geweld
gebruikt om haar doelen te bereiken.37 De daders worden beschermd door hun officiële status,
die hen de kans geeft de misdrijven te plegen en hen vervolgens vrijwaart van juridische
gevolgen. Over het algemeen vindt dit soort misdrijven dan ook plaats in landen waar
effectieve bescherming van de mensenrechten ontbreekt. Een overgang naar een democratisch
regime vereist in dergelijke gevallen de vestiging van de rechtsorde, wat in ieder geval
inhoudt dat de daders verantwoordelijk worden gehouden voor hun misdaden.
De manier waaróp dat moet gebeuren is een moeilijker punt. De meest voor de hand
liggende manier is rechtspraak, hoewel het zelden de enige methode is die gehanteerd wordt.38
De afgelopen twee decennia is dan ook veel literatuur verschenen die het thema transitional
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justice behandelt met daarin een groeiende belangstelling voor het mechanisme
waarheidsvinding ter vervanging van of aanvulling op rechtspraak. Er is echter ook een
groeiend aantal auteurs dat stelt dat er meer mogelijkheden zijn, en meer recent zij die een
combinatie van mechanismen voorstellen.39
Maar wat dient uiteindelijk bereikt te worden? Uitgangspunt is dat democratie de
meest ideale regeringsvorm is na een periode van conflict.40 De basis van een democratie is
immers dat het volk (indirect) regeert en dat is alleen mogelijk als de leden van het volk een
manier hebben gevonden om vreedzaam met elkaar om te gaan. Een democratie laat
verschillen toe in mening, geloof, cultuur, enzovoorts en erkent deze verschillen zonder dat ze
een dreiging vormen voor het voortbestaan van het systeem. In een democratie kunnen
gezamenlijk oplossingen gevonden worden voor conflicterende belangen. Verzoening
ondersteunt dit proces door de ontwikkeling van werkzame relaties tussen de partijen,
noodzakelijk voor de implementatie van een democratie. Verzoening wordt hiermee het
uiteindelijke doel van een transitieproces. De volgende vraag wordt dan: hoe komt een
samenleving tot verzoening?

Strafrechtelijke vervolging
Het belang dat theoretici hechten aan rechtspraak vindt haar reflectie in het internationale
recht. Diane Orentlicher geeft in haar artikel een uitgebreide analyse van de rol van het
internationale recht in transitional justice waarbij ze stelt dat het internationale recht idealiter
vervolging voor grove mensenrechtenschendingen zou moeten verplichten. Vooralsnog
bestaat overeenstemming over het feit dat nieuwe regeringen zich in een overgangsproces
moeten schikken naar internationale normen. Uit de algemene principes van het internationale
recht blijkt al sinds de achttiende eeuw de verantwoordelijkheid van een individu onder het
internationale recht. Aanvankelijk gold dit slechts voor piraterij, maar met name sinds het
Neurenberg Tribunaal is het aantal misdrijven waarvoor dit geldt uitgebreid. Toch kent het
internationale strafrecht geen expliciete plicht tot vervolging, slechts de mogelijkheid daartoe,
en geeft het internationale mensenrecht staten aanzienlijke ruimte in het bepalen hoe ze de
rechten willen beschermen. Recentelijk heeft de plicht tot vervolging van bepaalde
schendingen als marteling en genocide meer gestalte gekregen met bijvoorbeeld het VN
39
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Verdrag tegen Foltering en ook het Genocide verdrag kende deze verplichting al.41 Artikel
vijf van het Verdrag tegen Foltering bijvoorbeeld verplicht lidstaten daders van marteling te
vervolgen, ook als de misdaad niet op grondgebied van de lidstaat heeft plaatsgevonden.42 Het
verdrag trad echter pas in werking in 1987 en kan dus niet toegepast worden op misdaden van
voor deze datum. Voor Argentinië komen deze bepalingen dus te laat en ook voor Chili heeft
het nauwelijks nut, aangezien de meest grove mensenrechtenschendingen in de eerste jaren
van het militaire regime plaatsvonden. Een verdere doorvoering van de internationale
verplichting kan voorkomen dat nieuw gevormde democratieën vervolging uit de weg gaan
vanwege het mogelijk destabiliserende effect, geeft vervolging meer gewicht én verkleint de
kans op de perceptie van wraak.43

Voordelen
Ook zonder de internationale verplichting heeft juridische vervolging in een transitieproces
echter voordelen. Een veel voorkomend argument van voorstanders komt overeen met de
rechtvaardiging van strafrechtelijke vervolging in geval van een criminele misdaad, namelijk
de preventieve werking die er van uitgaat. Niet alleen voor individuele daders maar door
voldoende (internationale) aandacht voor de vervolgingen vormen ze een ook waarschuwing
voor het oude regime. Terugkeer wordt hen hierdoor moeilijker gemaakt.44 Bovendien
individualiseert vervolging schuld. Door individuele daders aan te wijzen voor
mensenrechtenschendingen, bij voorkeur voor het ontwerpen en uitvoeren van het
systematische beleid waar deze schendingen onderdeel van uitmaken, kan de rechterlijke
macht voorkomen dat er een idee van collectieve schuld ontstaat waarmee ze toekomstige
uitbarstingen van geweld kan onderdrukken.45 Niet de Serven als gemeenschap waren
verantwoordelijk voor de gruwelijkheden in de oorlog tegen Bosnië, maar individuele
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kampwachten en paramilitairen met Servische etniciteit. Het Joegoslavië tribunaal is een
poging een eeuwenoude cyclus van schuld te doorbreken.
Een tweede voordeel is de legitimiteit die vervolging het nieuwe regime verschaft.
Samuel P. Huntington verwoordt dit door te stellen dat rechtspraak de hegemonie van de
democratische waarden aantoont en de bevolking aanspoort in die democratie te geloven.46
Bovendien zou het de democratie bestendigen onder andere door het bevestigen van de
fundamentele principes van de rechtsorde. Deze vormen een belangrijk ingrediënt voor een
democratie en om de rechten van haar burgers volledig te beschermen dient willekeur in de
acties van de staat uitgesloten te worden. Ook helpt vervolging bij het vestigen van een
klimaat waarin mensenrechten beschermd en bevorderd kunnen worden.47 Minstens zo
belangrijk, zeker in Latijns-Amerika met een sterk militaire traditie, is het feit dat vervolging
van de daders, in veel gevallen militairen of op een andere manier aan het regime gebonden
personen, aangeeft dat niemand boven de wet staat en het militaire apparaat ondergeschikt is
aan civiele democratische instellingen.48 Omgekeerd ondermijnt niet vervolgen van daders de
rechtsorde, terwijl wel vervolgen de nationale eer herstelt en hoop en vertrouwen schept in de
nieuwe regering.49 Strafrechtelijke vervolging wordt ook wel gezien als een noodzaak in het
herstel van de morele orde die afgebrokkeld is gedurende de jaren van repressie.50
Een derde argument is dat het vervolgen en straffen van daders tegemoet komt aan de
wens naar wraak van slachtoffers zonder dat het de cyclus van geweld in stand houdt. Door de
tussenkomst van een onafhankelijke partij, de rechter, kan de wraak als het ware
gekanaliseerd worden en helpt het individuele pogingen tot wraak te voorkomen.51
Voorstanders claimen bovendien dat rechtszaken bijdragen aan rehabilitatie van de
slachtoffers en zelfs aan herstel van de samenleving als geheel. Door de misstanden uit het
verleden niet te negeren maar te veroordelen maakt de nieuwe regering een begin met het
herstel van de eigenwaarde van de slachtoffers.52 Bovendien ontneemt het slachtoffers van het
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eventuele stigma van schuld dat het oude regime plaatste en krijgt het nieuwe regime de kans
het militaire en veiligheidsapparaat te ontdoen van slechte elementen.53

Factoren die de mogelijkheden tot vervolging beïnvloeden
Tegenstanders van rechtspraak benadrukken daarentegen de grote risico’s die kleven aan
juridische vervolging. Een belangrijke factor van invloed hierop is het type transitie.
Huntington definieert drie soorten gebaseerd op hoe het nieuwe regime tot stand komt.54 De
eerste is een transformation, waarbij de verandering tot stand komt vanuit het oude regime.
De vertrekkende regering is relatief sterk en kan in ruil voor de garantie van een democratisch
proces verschillende maatregelen afdwingen waaronder amnestie voor misdaden begaan
tijdens haar bestuur. Chili is een goed voorbeeld van zo’n transitie. Een tweede vorm van
machtswisseling is een zogenaamd replacement. De oppositie wint aan macht, wat leidt tot de
val van het zittende regime, in welk geval er over het algemeen geen tijd is voor het
afdwingen van een vrijwaring van vervolging.55 En een derde vorm noemt hij een
transplacement, een regimeverandering die veelal het gevolg is van een vredesakkoord.56 Het
gaat om gezamenlijke acties van de regering en de oppositie, waarbij amnestie het onderwerp
is van onderhandeling. Voorbeelden zijn Polen en Tsjecho-Slowakije, maar ook Nicaragua en
El Salvador.
Een tweede factor van invloed, zeker in Latijns-Amerika, is de mate van
betrokkenheid van de strijdkrachten.57 In weinig gemilitariseerde regimes, waar een geheime
politie de voornaamste uitvoerder is van marteling, verdwijningen, enzovoorts zal er minder
weerstand zijn tegen democratisering omdat er minder angst voor wraak is en het regime zelf
minder hoeft te wijzigen. Wanneer de daders echter deel uitmaken van gespecialiseerde
eenheden binnen de strijdkrachten, zoals in Chili en Brazilië, of wanneer de onderdrukking
zelfs is geïnstitutionaliseerd zoals in Argentinië en Uruguay, is de impact van vervolging
aanzienlijk groter. In veel landen in Latijns-Amerika namen de militairen een belangrijke
positie in het bestuur van het land in, die zij ontleenden aan de Doctrine van Nationale
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Veiligheid. Onder invloed van de Koude Oorlog werden Marxistische invloeden en opstanden
de nieuwe vijand en ideologie het nieuwe wapen. Het begrip nationale veiligheid kreeg een
geheel nieuwe lading en alleen de professionals konden deze waarborgen: de strijdkrachten.
Vanwege het gevaarlijke karakter van de oorlog waren extreme, onorthodoxe methoden in de
bestrijding ervan geoorloofd.58
De doctrine beïnvloedde niet alleen de mate van terreur maar ook de mate waarin de
militairen macht behielden in het nieuwe democratische regime. Zo ontstonden zogenaamde
enclaves: eenheden of denkwijzen die aanzienlijke elementen van macht behielden en deze
daarmee onttrokken aan de werkingssfeer van gekozen ambtenaren.59 Een belangrijk deel van
de macht bleef dus bij autoritaire actoren, afgedwongen door middel van de dreiging met
geweld indien belangen of eisen van deze actoren in gevaar kwamen.
Een derde factor is de mate van onderdrukking. Hoe gewelddadiger en bruter de
onderdrukking, hoe meer de daders zich bedreigd zullen voelen en een transitie naar
democratie tegen zullen werken. Strafrechtelijke vervolging, zo stellen tegenstanders, zal het
gehele democratiseringsproces in gevaar brengen. Het nieuwe democratische regime is nog
instabiel en gepolariseerd, een zwak punt waar antidemocratische krachten hun voordeel mee
kunnen doen. De praktische kant van deze zwakheid is dat het justitiële apparaat niet in staat
is adequate gerechtigheid te waarborgen. In een systeem van systematische onderdrukking is
een
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veiligheidsdiensten staan in dienst van het autoritaire regime. Hiermee worden dezelfde
personen die eerst onderdeel uitmaakten van de repressie in het nieuwe regime
verantwoordelijk voor vervolging en berechting van de daders. Dit, in combinatie met
corrupte ambtenaren, gebrek aan bewijs, het soms enorm grote aantal daders en veelal een
ernstig geldgebrek heeft er voor gezorgd dat de geschiedenis relatief weinig succesvolle
vervolgingen kent.

Internationale berechting
Berechting op internationaal niveau kan wellicht uitkomst bieden. Ad hoc tribunalen zoals dat
voor voormalig Joegoslavië, nationale rechtszaken op basis van universele jurisdictie of
vervolging voor het Internationale Strafhof hebben een aantal voordelen. Ze zijn bijvoorbeeld
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minder gevoelig voor de druk die strijdkrachten kunnen uitoefenen op het nieuwe
democratische regime. Ook de kans dat de bevolking de processen als partijdig en oneerlijk
ervaart is kleiner. Nadeel is echter dat ad hoc tribunalen weliswaar het recht hebben
verdachten aan te klagen, maar niet om ze te arresteren. Daarvoor zijn ze afhankelijk van de
nationale autoriteiten, een probleem dat duidelijk geïllustreerd wordt door feit dat Radovan
Karadzic nog steeds niet is aangehouden nadat hij is aangeklaagd door het Joegoslavië
tribunaal. Bovendien zijn de tribunalen vaak erg duur en staan ze ver van de bevolking af. Het
Internationale Strafhof in Den Haag kan voor een aantal van deze problemen een oplossing
zijn, maar heeft alleen jurisdictie over de misdaden die gepleegd zijn na het in werking treden
van het Hof.60 Voor eventuele vervolging van mensenrechtenschendingen gedurende de
dictaturen van Chili en Argentinië komt deze oplossing dus te laat.

Verdere beperkingen
Een ander belangrijk argument tegen rechtsvervolging, waar internationale alternatieven geen
soelaas bieden, is dat het sterk dader-georiënteerd is waardoor slachtoffers niet de aandacht en
hulp krijgen die ze nodig hebben voor het verwerken van het trauma. Het kan het
herstelproces zelfs vertragen door slachtoffers opnieuw te confronteren met pijnlijke
herinneringen.61 In uiterste gevallen kan het zelfs bijdragen aan het voortduren van het
conflict.62
Verder zal de juridische weg, mede door eerder genoemde praktische beperkingen,
zelden leiden tot de veroordeling van officieren hoog in de hiërarchie van de strijdkrachten.
Rigby waarschuwt voor de scheiding die dit teweeg kan brengen in de samenleving. Het kan
de perceptie van oneerlijkheid in de hand werken en het gevoel bij veroordeelden creëren dat
zij slachtoffer zijn van het systeem, met als gevolg dat ‘divisions of the past are […]
repodruced into the future’.63 Het risico op overwinnaarsrecht, zoals velen de Neurenberg en
Tokyo Tribunalen zagen, hangt hier nauw mee samen. Daarnaast is het verschil tussen dader
en slachtoffer niet altijd even duidelijk.64 Rechtszaken zijn niet in staat het ‘grijze gebied’
tussen schuld en onschuld een plaats te geven.
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Alternatieven
Eén van de alternatieven voor rechtspraak, weliswaar ook sterk dader-georiënteerd, is het
proces van diskwalificatie van voormalige elites, ook wel zuivering genoemd.65 Het idee
hierachter is dat het een belediging is voor de slachtoffers dat oude elites, folteraars en
collaborateurs hun functies behouden zonder enige vorm van repercussie. In geval van
zuivering ontneemt het nieuwe regime rechters, leraren, ambtenaren van het voormalige
regime en militair personeel hun functie en soms zelfs een aantal politieke en burgerrechten.66
Belangrijke kritiek op deze strategie is dat juridische bescherming van de verdachten
ontbreekt en dat de belastende informatie veelal uitsluitend afkomstig is uit dossiers van de
geheime politie. Bovendien is zuivering gebaseerd op het idee van collectieve schuld wat
discriminatie en een heksenjacht in de hand werkt.67 Daarnaast kan het effect contraproductief
zijn wanneer het de sociale cohesie ondermijnt. In landen uit het voormalig Sovjetblok waar
deze strategie vooral is toegepast, kon een groot deel van de bevolking onder deze definitie
van dader vallen met als gevolg dat de wederopbouw van de democratie het zonder
belangrijke expertise moest stellen. Een voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen
belangrijker nadeel is dat zij door dit mechanisme niets te weten komen over wat er precies
gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk was.
Het openen van dossiers van geheime politie en veiligheidsdiensten zoals toegepast in
bijvoorbeeld voormalig Oost-Duitsland komt wel tegemoet aan deze behoefte maar ook hier
verschuift de bewijslast naar de gedaagde68. Een juridisch eerlijker strategie is een
schadevergoedingsprogramma voor de slachtoffers. Een dergelijk programma is een
essentieel onderdeel van een transitie omdat het bijdraagt aan het elimineren van discriminatie
en structurele ongelijkheid. Bovendien reflecteert het de politieke erkenning van het verleden,
een zeer belangrijk aspect voor slachtoffers in het verzoeningsproces.
Een programma voor schadeloosstelling omvat idealiter een viertal elementen.69 Ten
eerste rechtsherstel, oftewel het herstel van de situatie zoals die voorheen was, voor zover
mogelijk. Dit omvat bijvoorbeeld het herstel van bepaalde rechten, teruggave van bezit of
baan en de mogelijkheid terug te keren naar huis. Een tweede onderdeel is compensatie in de
vorm van een geldbedrag. Dit kan een symbolisch bedrag zijn maar ook een vergoeding van
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de geleden schade. Een derde pijler is rehabilitatie en omvat onder andere de juridische,
medische en psychische zorg die onmisbaar is voor het herstel van de fysieke en psychische
gezondheid van het slachtoffer. En een laatste onderdeel is satisfaction, waarbij het niet gaat
om specifieke verliezen of schade, maar om maatregelen die de misdrijven erkennen en
herhaling proberen te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het onthullen van de waarheid
betreffende de repressie, een officieel excuus, sancties tegen individuele daders en
herdenkingen.
Belangrijk onderdeel is het vaststellen van wie de begunstigden zijn van een dergelijk
programma, met andere woorden wie de slachtoffers zijn. Steeds vaker kiezen nieuwe
democratische regimes dan ook voor een waarheidscommissie, volgens Mark Freeman en
Priscilla Hayner een van de belangrijkste stappen in het verzoeningsproces.70

Waarheidscommissies
Hayner definieert een waarheidscommissie als mechanismen die de volgende vier kenmerken
hebben:
i.

ze concentreren zich op het recente verleden

ii.

ze onderzoeken een patroon van schendingen in plaats van slechts één specifieke
gebeurtenis

iii.

een waarheidscommissie is een tijdelijk orgaan dat over het algemeen gedurende zes
maanden tot twee jaar aan een onderzoek werkt, en na de publicatie van het rapport
ophoudt te bestaan

iv.

waarheidscommissies worden officieel goedgekeurd, geautoriseerd of gemachtigd
door de staat en in sommige gevallen ook door de gewapende oppositie, zoals na een
vredesakkoord71

Sinds 1974 zijn verschillende waarheidscommissies ingesteld, zij het in uiteenlopende
vormen en met verschillende doelen.72
Het zijn geen juridische instrumenten, ook al worden ze wel vaak hiermee vergeleken
vanwege de het onderwerp van studie: mensenrechtenschendingen onder een voormalig
70
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regime. Waarheidscommissies hebben echter weinig tot geen juridische macht en moeten dan
ook niet gezien worden als een vervanging van rechtspraak. Zij hebben daarentegen als
voordeel dat ze zich niet hoeven te beperken tot één zaak maar juist ook de oorzaken en
gevolgen van de onderdrukking vast kunnen leggen. Bovendien kan een dergelijke commissie
de volledige bevelstructuur blootleggen, een belangrijk onderdeel van de publieke erkenning
van het verleden.
Er worden in de literatuur nog drie andere vormen van waarheidsvinding genoemd,
maar deze moeten in contrast gezien worden met waarheidscommissies.73 Historische
waarheidscommissies onderzoeken een al afgesloten periode die verder in het verleden ligt.
Ook andere officiële en semi-officiële onderzoeken staan meer los van een politiek proces en
maken geen deel uit van een transitie zoals een waarheidscommissie doet. Voorbeelden zijn
de Nationale Commissaris voor de Mensenrechten in Honduras en de strategieën die NoordIerland en Rwanda. Een tweede categorie zijn de internationale initiatieven van de Verenigde
Naties

of

van

regionale

organisaties.

Dergelijke

onderzoeken

naar

bijvoorbeeld

oorlogsmisdaden kunnen dienen ter evaluatie van het bewijs voor eventuele internationale
vervolging, zoals is gebeurd in Rwanda en Kosovo. Ten slotte zijn er de projecten van nietgouvernementele

organisaties.

Deze

onderzoeken

worden

veelal

uitgevoerd

door

mensenrechtenorganisaties, soms in samenwerking met de kerk, zoals in Brazilië waar
advocaten in het geheim kopieën maakten van officiële documenten van rechtszaken tegen
folteraars en zo een omvangrijk rapport samenstelden over de mensenrechtenschendingen
tijdens de militaire dictatuur. Of het onderzoek van het departement voor de mensenrechten
van de aartsbisschop van Guatemala dat parallel liep aan de officiële waarheidscommissie in
de hoop het officiële proces te complementeren en te versterken. Dergelijke onderzoeken zijn
beter dan wanneer helemaal geen onderzoek naar het verleden plaatsvindt, maar zij missen
belangrijke elementen die waarheidscommissies wel hebben. Omdat een waarheidscommissie
veelal ingesteld wordt door de president of het parlement heeft het een officiële status, wat de
commissie niet alleen makkelijker toegang geeft tot officiële documenten, maar deze ook
bescherming biedt tijdens onderzoek naar gevoelige kwesties. Bovendien vergroot het de kans
dat het uiteindelijke rapport de aandacht van de autoriteiten krijgt dat het verdient.74
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Doelstellingen
Dankzij de meest bekende waarheidscommissie, de Truth and Reconciliation Commission of
South Africa, is het idee ontstaan dat het voornaamste doel van zo’n commissie het
bevorderen van verzoening is. In werkelijkheid lopen de doelen van een dergelijke commissie
en de redenen voor instelling ervan uiteen van het promoten van verzoening tot het aanzetten
tot strafrechtelijke vervolging en een breuk met het verleden bewerkstelligen. Toch streven
alle in meer of mindere mate het volgende na.75 Op de eerste plaats hopen de commissieleden
de waarheid aangaande wat er gebeurd is vast te stellen. Waarheidscommissies streven naar
het vastleggen van een accurate, onafhankelijke, gezaghebbende en officiële versie van het
verleden. Het rapport moet tegenstrijdige versies over het verleden hiermee uitbannen – een
belangrijk aspect in het voorkomen van toekomstige conflicten – en een begin maken met de
erkenning van het feit dat de mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden. Het werk
van de commissie maakt hiermee een einde aan het stilzwijgen en de ontkenning. Vooral in
Latijns-Amerika is dit van groot belang, waar verdwijning in veel landen een van de meest
belangrijke instrumenten van staatsterreur was, en ook een van meest effectieve vanwege de
onzekerheid, leugens en angst die ermee gepaard gingen.76 Met het rapport van een
waarheidscommissie komt niet alleen een einde aan de angst door onzekerheid over wie
verantwoordelijk was, maar ook aan de onduidelijkheid over het lot van de verdwenen
slachtoffers.77
Een tweede intentie is het bevorderen van het vaststellen van verantwoordelijkheid en
gerechtigheid. Dit kan enerzijds door het overdragen van het verzamelde materiaal aan de
officier van justitie, anderzijds door middel van het opleggen van een morele straf in de vorm
van het noemen van de daders in het rapport. Eventueel kan een waarheidscommissie ook op
basis van haar bevindingen aanbevelingen doen voor sancties als zuivering of
aansprakelijkheid. Het vaststellen van individuele verantwoordelijkheid met het noemen van
de namen van de daders is echter zeer controversieel vanwege de tegenstrijdige principes die
er aan ten grondslag liggen. Enerzijds is de waarheid onvolledig als niet de namen van de
daders die bekend zijn genoemd worden in het rapport, anderzijds ontneemt een dergelijke
procedure over het algemeen de verdachten het recht zich te verdedigen. Dit is een moeilijk
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dilemma, vooral wanneer de mogelijkheden voor strafrechtelijke vervolging beperkt zijn,
waar ook de waarheidscommissies van Argentinië en Chili mee hebben geworsteld.
Een derde doelstelling van een waarheidscommissie is slachtoffers een publiekelijk
forum geven. Een van de consequenties van staatsterreur is zoals gezegd de
geheimzinnigheid. Hiermee hoopt het regime een vorm van zelfcensuur te bewerkstelligen
wat tot gevolg heeft dat de slachtoffers niet over hun leed praten. Een waarheidscommissie
geeft velen voor het eerst de gelegenheid over alles wat hen is aangedaan te praten en vooral
ook gehoord te worden, een belangrijk onderdeel van het herstelproces van slachtoffers.78
Anders dan in een rechtszaak krijgen slachtoffers een centrale rol in het transitieproces
waarmee een waarheidscommissie tegemoet komt aan een van de kritiekpunten op juridische
vervolging.
Een waarheidscommissie brengt met haar onderzoek niet alleen de waarheid aan het
licht in individuele zaken, zij stelt zich ook ten doel de institutionele verantwoordelijkheid
voor het uitblijven van een adequate bescherming van de mensenrechten te onderzoeken. Aan
de hand van de in kaart gebrachte zwakke punten kan de commissie dan de nodige juridische
en institutionele hervormingen voorstellen om herhaling in de toekomst te voorkomen. In
tegenstelling tot de rechterlijke macht, veelal betrokken bij in de voormalige schendingen, is
een waarheidscommissie volledig onafhankelijk en dus uitermate geschikt hiervoor.

Zoals gezegd is in de literatuur het idee ontstaan dat het voornaamste doel van een
waarheidscommissie het bevorderen van verzoening is. Hoewel de doelstellingen per context
verschillen is het bevorderen van verzoening wel degelijk een zeer belangrijke.79 Door
voormalige tegenstanders de mogelijkheid te geven elkaars verhaal en lijden aan te horen kan
een waarheidscommissie tolerantie en begrip bevorderen waardoor uiteindelijk beide partijen
zich misschien kunnen inleven in elkaars situatie. Slachtoffers kunnen op deze manier zich
beginnen voor te stellen hoe het mogelijk is dat daders komen tot hun daden zodat de kans op
wraakacties kleiner wordt.80 Bovendien kan een waarheidscommissie eerlijke en praktische
maatregelen voorstellen om bepaalde dadergroepen te re-integreren in de maatschappij zodat
gevaarlijke verdeeldheid beperkt blijft.
Verder hebben waarheidscommissies het voordeel dat zij door het publiek te betrekken
in haar activiteiten en door de brede aandacht in de media een publiek debat kunnen
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stimuleren. Ze kunnen bijdragen aan het consolideren van de democratische transitie door een
breuk met het verleden te realiseren naar een meer open en vreedzame democratie en
antidemocratische elementen te verzwakken.81

Waarheid versus rechtspraak
Priscilla Hayner stelt dat het de intentie is van waarheidscommissies een bijdrage te leveren
aan rechtspraak.82 Een van de mogelijkheden hiertoe is het overdragen van het verzamelde
bewijsmateriaal aan de rechtbank, maar er zijn ook meer indirecte mogelijkheden. Een
waarheidscommissie is vrijwel het enige officiële, gezaghebbende orgaan dat de rol van
rechtbanken gedurende de repressie kan beoordelen. In Chili bijvoorbeeld bleef de
rechterlijke macht weliswaar redelijk onafhankelijk van het militaire gezag, maar deed deze
niets om de mensenrechtenschendingen te stoppen. De Comisión Nacional para la Verdad y
Reconciliación (Nationale Waarheids- en Verzoeningscommissie) heeft deze rol uitvoerig
geanalyseerd en wijdde in haar rapport een heel hoofdstuk aan het onderwerp. Het benadrukte
waar het justitiële systeem tekort had geschoten en legde de schuld van het voortduren en de
mate van de repressie bij de rechtbanken.
Een tweede manier waarop een waarheidscommissie bijdraagt aan gerechtigheid is
door middel van de aanbevelingen voor hervorming van de rechtelijke macht die zij kan doen
in haar rapport. Zij kan bijvoorbeeld voorstellen de benoemingsprocedure van rechters te
wijzigen of andere maatregelen met betrekking tot de vormgeving van de rechtelijke macht,
maar ook de wetten zelf kunnen onderwerp zijn van de aanbevelingen. El Salvador is een
goed voorbeeld van een land waar veel hervormingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de
bevindingen van de waarheidscommissie.83 En ten derde kan een waarheidscommissie de
rechtsorde bevorderen en bijdragen aan het vervullen van internationale verplichtingen.
Een waarheidscommissie kan nog een aanvullende bijdrage leveren aan gerechtigheid
wanneer in het rapport de namen van de daders genoemd worden. Vooral wanneer
strafrechtelijke vervolging uitblijft, kan het voor slachtoffers een vorm van gerechtigheid zijn
indien een waarheidscommissie de mogelijkheid heeft daders een morele straf op te leggen of
publiekelijk te schande te maken door hun namen te publiceren. Helaas heeft niet elke
waarheidscommissie deze mogelijkheid vanwege het eerder besproken dilemma tussen een zo
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volledig mogelijke waarheid versus een eerlijke rechtsgang inclusief het recht zich te
verdedigen tegen beschuldigingen.
Ondanks de veelbelovende opbrengsten van een waarheidscommissie bestaat de
misvatting dat een waarheidscommissie een zwaktebod is ten opzichte van rechtsvervolging
en alleen overwogen dient te worden wanneer dit laatste niet mogelijk blijkt.84 Een
waarheidscommissie zou de kans op gerechtigheid verkleinen of juridische vervolging zelfs
geheel vervangen. Met name de waarheidscommissies van El Salvador en Zuid-Afrika hebben
bijgedragen aan dit idee. De nieuwe regering van El Salvador stelde na het onderzoek en het
verschijnen van het rapport een amnestiewet op die verdere vervolging uitsloot en in ZuidAfrika konden verdachten onder bepaalde voorwaarden amnestie krijgen in ruil voor het
onthullen van de waarheid.85 Met dit onderzoek zal ik echter de onvolledigheid proberen aan
te tonen van een proces waarin niet-juridische waarheidsvinding strafrechtelijke vervolging
volledig vervangt. Naar mijn idee bewijzen Chili en Argentinië dat beide mechanismen naast
elkaar dienen te bestaan. De nadruk ligt bij een waarheidscommissie veel meer dan in een
rechtszaak op het onthullen van de waarheid. Het hoofddoel van een rechtszaak is het ter
verantwoording roepen van de daders, niet het blootleggen van de waarheid. Bovendien
voorkomen regels rond bewijsvoering soms toelating van bepaalde feiten. Rechtszaken
hebben hierdoor een beperkte verklarende waarde en geven bovendien de mogelijkheid om
één zondebok aan te wijzen.86
De waarheid is echter niet zo’n eenduidig begrip als het lijkt. De waarheid die
bijvoorbeeld verkregen wordt door een rechtszaak zal er anders uit zien dan de meer
persoonlijke waarheid van een slachtoffer. Pijnlijke herinneringen en tijd zijn van invloed op
wat en hoe iemand zich een voorval herinnert. Het is ook mogelijk een onderscheid te maken
tussen een structurele en een meer geïndividualiseerde waarheid; wat zijn de achterliggende
patronen tegenover de details van een bepaalde verdwijning?87 David A. Crocker
onderscheidt drie soorten waarheid.88 Ten eerste is er de forensische waarheid oftewel de
harde feiten, de informatie over wiens rechten geschonden zijn, wanneer, hoe, waar en door
wie. Het vaststellen van de individuele verantwoordelijkheid is van moreel belang voor
84
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slachtoffers én daders en vooronderstelt de noodzaak te weten wie zij zijn. Ten tweede
onderkent hij de zogenaamde emotionele waarheid; kennis van de psychische en fysieke
impact van mensenrechtenschendingen of de dreiging ervan op de slachtoffers. De angst, een
belangrijk wapen in staatsterreur, is zo overweldigend dat het het dagelijkse leven volledig
bepaalt. De continue dreiging van geweld vormt zo op zich al een schending van het
mensenrecht. Ten slotte is er nog de minder individuele en meer algemene waarheid, wat
Borer de structurele waarheid noemt. Deze geeft bijvoorbeeld aan wat mogelijke oorzaken
waren voor het ontstaan van het geweld.
Het belang van waarheid is groot. Naast het morele recht dat slachtoffers en hun
nabestaanden hebben op weten wat er precies gebeurd is en wat het lot is van bijvoorbeeld de
desaparecidos, is het op meer praktische vlakken van belang. De veroordeling van een
verdachte

vereist

kennis

over

zijn

of

haar

betrokkenheid

en

voor

een

schadeloosstellingregeling is het noodzakelijk de identiteit van de slachtoffers te weten.
Publieke erkenning is hol en leeg zonder waarheid omtrent de gebeurtenissen en ook voor
verzoening is het noodzakelijk te weten waarmee en met wie iemand zich verzoent. Toch
wijzen meerdere auteurs ook op het gevaar van (te veel) waarheid. Vooral met het oog op
verzoening kan het onthullen van gruwelijke details een averechts effect hebben.89
Het belang van waarheid lijkt echter zwaarder te wegen dan de mogelijke schadelijke
effecten van te veel waarheid. Dit blijkt onder andere uit een groeiende norm in het
internationale recht: het recht op de waarheid. Zowel de Commissie van de Rechten van de
Mens als het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat niet alleen
de samenleving in haar geheel maar ook de individuele slachtoffers recht hebben op de
waarheid rond de gepleegde mensenrechtenschendingen.90

Met het idee dat het voornaamste doel van waarheidsvinding verzoening is, is ook de
opvatting ontstaan dat waarheidsvinding alleen voldoende is voor het bereiken van
verzoening, weergegeven in het zogenaamde Waarheid → Verzoening model.91 Met dit
onderzoek probeer ik te achterhalen in hoeverre dit model sluitend is. Of, anders gezegd, in
hoeverre een waarheidscommissie de enige voorwaarde is die leidt tot het relevante gevolg:
verzoening. Chili en Argentinië vormen hiervoor interessante casussen omdat beide landen
89

Crocker, ‘Reckoning with past wrongs’, 46. Zie ook Hayner, Unspeakable truths, 30. Hayner merkt echter ook
op dat er tot op dat moment geen voorbeelden zijn van waarheidscommissies die geleid hebben tot, of de oorzaak
waren van, hernieuwde uitbarstingen van geweld (noot 7).
90
Zie voor de uitspraken van deze organen de inleiding.
91
Zie voor verdere uitleg van het model de inleiding, 4-5.

25

een waarheidscommissie hebben gekend. Het verschijnen van de rapporten van deze
commissies is echter al weer enige tijd geleden en toch is de kwestie van
verantwoordelijkheid nog steeds zeer actueel.92 De gruwelijkheden van het bewind van
Pinochet en de Vuile Oorlog zijn nog steeds niet definitief te ruste gelegd, wat blijkt uit de
eindeloze pogingen de inmiddels overleden Pinochet te berechten, maar ook uit de
ontwikkelingen in Argentinië waar onlangs nog de beruchte ESMA is ingericht als museum
ter nagedachtenis van de slachtoffers.93
Bloomfield stelt dat effectieve verzoening de beste garantie is voor het voorkomen van
een terugkeer van het geweld uit het verleden.94 Zoals gesteld wordt verzoening hiermee het
uiteindelijke doel van een transitieproces. Maar Bloomfield is een van de weinige auteurs die
expliciet stelt dat waarheidsvinding alleen niet voldoende is om dit te bereiken.95 In het hele
proces heeft een waarheidscommissie weliswaar een zeer belangrijke en onmisbare rol, maar
daarnaast dient een nieuw gekozen regering ook gerechtigheid, herstel en schadeloosstelling
van de slachtoffers na te streven.

Verzoening
Verzoening is een lastig begrip. Dat blijkt ook uit de uiteenlopende theorieën over de inhoud
van het concept. Volgens het Van Dale woordenboek is verzoenen het ‘weer tot vrede of
vriendschap brengen (van partijen)’. De Oxford English Dictionary definieert verzoenen als
‘to bring (a person) again into friendly relations … after an estrangement. … To bring back
into concord, to reunite (persons or things) in harmony’.96 Voor de huidige context, die van
een samenleving na een periode van grove mensenrechtenschendingen, schieten deze
definities niettemin tekort. Een omschrijving als een ‘proces waarin een samenleving zich van
een verdeeld verleden naar een gezamenlijke toekomst beweegt’ is een beter uitgangspunt.97
Verschillende theorieën zijn hierop gestoeld, maar maken een onderscheid tussen deze
verzoening op nationaal of politiek niveau en verzoening op individueel niveau.
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Tristan Anne Borer formuleert de individuele vorm als een inter-persoonlijke, individuele
verzoening, ook wel ‘dikke’ verzoening genoemd. Dit kan plaatsvinden volgens een
medisch/therapeutisch model, waarin catharsis en het herstel van verbroken relaties centraal
staan, of volgens een religieus model, welke de nadruk legt op bekentenissen, berouw en
vergeving.98 Slachtoffers moeten in het reine komen met hun eigen verleden, met wat hen is
gebeurd, maar ook met de daders. Vertellen wat er gebeurd is in de context van een
waarheidscommissie kan een bijdrage leveren, aldus Borer.
Daarnaast streeft een samenleving de zogenaamde national unity and reconciliation
na, ofwel verzoening op nationaal niveau. De belangrijkste actoren in dit proces zijn niet de
individuen maar sociaal-politieke instellingen en processen, waarbij uitgegaan wordt van
verdeeldheid tussen voormalige tegenstanders. Het best haalbare in dergelijke gevallen is een
vorm van vreedzame co-existentie en een belangrijk aspect hierin is het creëren van een
politieke cultuur waarin de rechten van iedereen gerespecteerd worden.99 De bijdrage van een
waarheidscommissie zit in het consolideren van de nieuwe democratie gebaseerd op de
consensus nunca más; de verzoening op nationaal niveau creëert een gemeenschappelijk
streven naar voorkoming van nieuwe, grove mensenrechtenschendingen. Borer is van mening
dat verschillende mechanismen om de waarheid boven water te halen niet alleen verschillende
soorten waarheid opleveren, maar ook leiden tot verschillende typen van verzoening.
Rechtszaken kunnen een signaal zijn van een versterkt, onafhankelijker juridisch systeem en
eerlijker rechtsorde en dus vooral een bijdrage leveren aan verzoening op nationaal niveau.
Een waarheidscommissie aan de andere kant, kan met het forum dat zij creëert voor
slachtoffers en de erkenning van hun leed de aanzet geven tot individuele verzoening. Hier is
echter wel kritiek op: het therapeutische effect van getuigen voor een waarheidscommissie
zou gering zijn aangezien waarheidscommissies vaak te weinig tijd en middelen hebben om
het slachtoffer te ondersteunen nádat het zijn verhaal heeft gedaan.100
De redenering van Villa-Vicencio sluit nauw aan bij die van Bloomfield zoals
besproken aan het begin van dit hoofdstuk. Hij concentreert zich uitsluitend op verzoening op
nationaal of politiek niveau, maar noemt dit wel het hart van een democratie; het overwint
verschillen om gezamenlijk een samenleving op te bouwen.101 Ook hij geeft geen definitie,
maar omschrijft verzoening in acht stappen.102 Ten eerste omvat verzoening niet
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noodzakelijkerwijs vergeving omdat dit irrelevant is voor de politiek. Verder is het een proces
dat veelal moeizaam en pijnlijk verloopt. Het vooronderstelt vaak morele compromissen en
kan zeker niet opgelegd worden. Bovendien vereist verzoening een tijd en een plaats voor
emoties als rouw, woede en pijn; van slachtoffers kan niet verwacht worden dat zij meteen in
staat zijn tot verzoening. Ten vierde betekent verzoening een breuk met een gevestigd patroon
van gebeurtenissen. Het onderbreekt destructieve relaties met het doel een nieuwe vorm van
co-existentie te scheppen. Een vijfde aspect is het belang van herinneringen. Zolang het
verleden niet uitgesproken is leeft het door in het heden en bedreigt het de toekomst. Een
confrontatie ermee geeft de mogelijkheid het een plaats te geven en er positief mee om te
gaan. Een zesde belangrijk element is de erkenning van de waarheid. Deze bevordert, in
combinatie met een excuus, de mogelijkheid tot verzoening. Het is wel zaak dat deze
erkenning afkomstig is van een gezaghebbend orgaan, of liever nog van de dader zelf. Het
bijbehorende excuus herstelt de eigenwaarde van een slachtoffer doordat het de morele
erkenning ervan weergeeft. Om te voorkomen dat het een hol en leeg excuus blijft, wordt het
in een ideale situatie vergezeld van een vorm van schadeloosstelling.
Verder vooronderstelt verzoening begrip. In begrip voor de dader ontstaat begrip voor
de ‘krachten van het kwaad’ en het besef dat iedereen dit, tot op zekere hoogte, in zich heeft.
Het maakt het zwart-witte oordeel over de verdorvenheid van de dader moeilijker en opent
hiermee mogelijkheden tot nieuwe vormen van interactie.103 En ten slotte hoort bij verzoening
genoegdoening om zowel materiële als subjectieve verschillen uit het verleden te kunnen
overstijgen. Bovendien kunnen daders zo laten zien dat zij meewerken aan het herstel van de
natie.

In tegenstelling tot de theorieën die onderscheid maken tussen het nationale en het individuele
niveau van onder andere Borer en Villa-Vicencio hanteert Bloomfield een meer algemene
omschrijving van verzoening.104 In een ideale situatie is verzoening een proces dat voorkomt
dat het verleden gebruikt wordt als reden voor een nieuw conflict, de cyclus van geweld
doorbreekt en hiermee de vrede consolideert en bovendien de democratie versterkt. Het is
gericht op het verleden in die zin dat het de eigenwaarde van slachtoffers en onrecht herstelt
en een gezamenlijke visie op het verleden neerzet. Maar het richt zich ook op de toekomst
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door te stimuleren het leven weer op te pakken, de macht te delen en de dialoog in stand te
houden.
Een verzoeningsproces verloopt volgens Bloomfield in drie fases. Om van de ene naar
de andere fase te komen is het belangrijk dat mensen bereid zijn hun houding ten opzichte van
de ander en het verleden te veranderen en hun gedrag hierop aan te passen. Parallel hieraan
moeten institutionele veranderingen plaatsvinden. In de eerste fase is het zaak de angst te
vervangen door vreedzame co-existentie. Met behulp van communicatie en het creëren van
een veilige omgeving is het dan mogelijk verder te denken dan wraak. Tegenstanders blijven
tegenstanders, maar er ontstaat een soort van berusting in het meningsverschil en een
bereidheid om tot vreedzame oplossingen te komen voor conflicten door middel van
bijvoorbeeld rechtszaken.
Een tweede fase is het opbouwen van vertrouwen, niet alleen in de andere partij maar
ook in zichzelf. Dit is alleen mogelijk als de democratische instellingen ten minste minimaal
functioneren.
De laatste fase is een beweging richting inlevingsvermogen. Een waarheidscommissie
kan hier een bijdrage aan leveren omdat ze de mogelijkheid biedt voor slachtoffers en daders
elkaars verhaal te horen. Bovendien is de erkenning die gecreëerd wordt door het proces
belangrijk. Verder geeft een waarheidscommissie objectieve mogelijkheden het verleden te
zien in termen van gedeeld lijden en collectieve verantwoordelijkheid en is het een erkenning
van de gedeelde identiteit van daders en slachtoffers: zij behoren tot dezelfde samenleving en
moeten dus samen verder. Dit is vooral belangrijk in een periode van transitie omdat een
samenleving dan op het punt staat met het verleden te breken om een nieuwe, gezamenlijke
toekomst in te gaan. Een waarheidscommissie kan dan ook vooral een nuttige bijdrage leveren
aan verzoening gedurende die periode van transitie.
Bij alle drie de fases is het van groot belang dat de grondbeginselen van de democratie
gerespecteerd blijven, zodat politieke, juridische en sociaal-economische ongelijkheden
verdwijnen.

Ondanks de veelheid aan theorieën over het concept verzoening blijft het een lastig meetbaar
begrip. Voor dit onderzoek zal ik me baseren op de drie vragen die Priscilla B. Hayner stelt
aan de hand waarvan zij verzoening meetbaar acht.105
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De eerste vraag is hoe op nationaal niveau omgegaan wordt met het verleden. Worden
de relaties in de politiek en op andere openbare gebieden gekenmerkt door bitterheid? Of is
het verleden op een zodanige manier verwerkt dat erover gepraat kan worden, zelfs met
voormalige tegenstanders?
Ten tweede vraagt zij zich af hoe de relaties zijn tussen voormalige tegenstanders en
dan vooral of zij gebaseerd zijn op het heden in plaats van op het verleden. Veelvuldige
toespelingen op de fouten uit het verleden wijzen bijvoorbeeld op voortdurende vijandigheid
en kunnen de kans op hernieuwd geweld vergroten. Nieuwe relaties tussen voormalige
tegenstanders worden gestimuleerd door gezamenlijke belangen die voort kunnen komen uit
bijvoorbeeld de economische wederopbouw of zelfs een oorlog tegen een buitenstaander.
Ten slotte is er de vraag of er slechts één versie van het verleden bestaat, of dat er nog
meerdere met elkaar wedijveren. Verzoening beschrijft namelijk niet alleen het proces van
verandering in de relatie tussen voormalige opponenten, het heeft ook betrekking op het
verzoenen van schijnbaar tegenstrijdige feiten. Het is niet zozeer belangrijk tot één versie van
het verleden, één waarheid, te komen, maar het is wel belangrijk een consensus te creëren van
waaruit verdere discussie mogelijk is zodat verschillende visies op het verleden naast elkaar
kunnen bestaan.106 Dit is een niet onbelangrijk aspect van verzoening aangezien fundamentele
meningsverschillen over het verleden meer dan eens een stuwende factor zijn geweest in het
voortduren van conflicten, zoals de lange geschiedenis van het conflict in voormalig
Joegoslavië goed laat zien. Een zekere mate van overeenstemming over wat er gebeurd is
voorkomt dat de gebeurtenissen steeds opnieuw opgerakeld moeten worden.
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Argentinië
De bemoeienis van militairen met de Argentijnse samenleving in het algemeen en de politiek
in het bijzonder, heeft een lange geschiedenis. Zij kende een apotheose tijdens de Vuile
Oorlog, maar al vanaf vlak na de onafhankelijkheid van 1816 kende Argentinië een vorm van
‘vooropgezette bemoeienis met, of interventie in, de politiek door militaire leiders of de
militaire institutie (de ‘strijdkrachten’)’,107 het zogenaamde militarisme. Regionale en lokale
milities speelden een belangrijke rol in deze onafhankelijkheidsoorlog. De aanvoerders van
deze legertjes, veelal onder gezag van de grootgrondbezitters, verwierven tevens politieke
invloed en na de onafhankelijkheidsoorlog ontwikkelden zij zich tot zogenoemde caudillos.
Het proces naar de verwevenheid van politiek met militaire macht die zo kenmerkend is voor
de Argentijnse geschiedenis was in gang gezet.108 Deze caudillos, of ‘sterke mannen’, waren
militaire, burgerlijke of kerkelijke leiders met grote politieke invloed, die zij verwierven op
grond van militaire macht en door het gebruik van geweld.
Vanaf 1870 groeide onder invloed van de integratie in de wereldmarkt en de groeiende
economie het natiebesef, wat ook een modernisering van het leger met zich meebracht. De
bedoeling was een einde te maken aan het militarisme door de strijdkrachten ondergeschikt te
maken aan de politiek, een proces dat ook wel professionalisering van het leger wordt
genoemd. In plaats daarvan maakte het caudillismo slechts plaats voor een andere vorm van
militarisme: de strijdkrachten gingen zich als institutie met de politiek bemoeien. Zij zagen
zichzelf als enige ware nationale instituut en hekelden de verdeeldheid onder het
parlementaire stelsel. Sterker nog, zij claimden het recht te interveniëren in de politiek om de
orde te herstellen en in 1930 leidde dit uiteindelijk tot de eerste militaire coup. In datzelfde
jaar werd het leger gesteund in haar zelfbeeld als hoeder van de staat door een uitspraak van
het Hooggerechtshof: de strijdkrachten mogen een gekozen regering ontzetten omdat zij als
enige het land zouden kunnen beschermen.109
De economische depressie van de jaren dertig had ook zijn weerslag op de Argentijnse
economie. Mede door de professionalisering hadden de strijdkrachten zich ontwikkeld tot een
grote, machtige organisatie, zij het dat die niet immuun was voor tegenstrijdige politieke
opvattingen over de vraag hoe de depressie te bezweren. Gematigde liberalen en katholieke
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nationalisten bestreden elkaar in hun oplossingen voor het door recessie geteisterde land: de
liberalen waren voorstander van verkiezingen, zij het onder strenge regie van de
strijdkrachten, terwijl de katholieke nationalisten terugkeer naar een gesloten politiek stelsel
voorstonden. Het gevolg was dat tussen 1930 en 1943 militaire staatsgrepen en verkiezingen
elkaar afwisselden. Beide groepen waren echter wel fel gekant tegen democratie, en de
verkiezingen van 1932 en 1938 hadden dan ook een zeer laag democratisch gehalte.
Hoewel de economie enigszins bijtrok onder het militaire bewind, bleef de positie van
de arbeiders slecht terwijl hun aantallen toenamen. In 1930 richtten zij de vakbeweging
Confederación General del Trabajo, CGT, op. In de daarop volgende jaren namen onrust en
stakingen onder arbeiders toe en mondde de CGT uiteindelijk uit in een radicale linkse
groepering in oppositie tegen de conservatieve, militaire regering. De strijdkrachten begonnen
deze beweging meer en meer als gevaarlijk en subversief te ervaren, een beeld dat versterkt
werd door de verkiezingszege van het Spaanse socialistische Volksfront in 1936 en de
naderende ondergang van hun bondgenoten in de Tweede Wereldoorlog. In 1943 greep een
sterk anticommunistische groep militairen onder leiding van Juan Domingo Perón de macht
en begon een periode van harde repressie. Perón zag echter in dat de groeiende
arbeidersklasse van enorme politieke invloed kon zijn en voerde een politiek van zware
repressie van de oppositie met tegelijkertijd veel hervormingen ten gunste van de arbeiders.
Alles echter wel onder zijn strakke regie.
De erfenis van Perón bestond uit een volledig gedemoraliseerde en gepolitiseerde
rechterlijke macht, het ontbreken van een rechtsorde en een gebrek aan respect voor, en
vertrouwen in, de wet en de democratie. Met de militaire coup onder leiding van generaal
Juan Carlos Onganía in 1966 deed een nieuwe vorm van militarisme haar intrede:
institutionele, militair-civiele dictaturen met het leger als belangrijkste machtsfactor. Geen
interventies meer in de politiek maar het uitoefenen van direct gezag. Onder het bewind van
Onganía verscherpte de onderdrukking, versterkte het idee dat het leger als waakhond van de
ideologische en morele gezondheid moest fungeren en ontstond het concept van de interne
vijand.110 Bovendien ontstonden onder het bewind van Onganía de eerste linkse
guerrillabewegingen, de Montoneros en het Ejército Revolucionario del Pueblo (het
Revolutionair Volksleger, ERP). Het resultaat was een klimaat van escalerend geweld van
linkse bewegingen tegenover rechtse doodseskaders, van gewapende vakbonden, parapolitie
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en het ultrarechtse doodseskader Alianza Anticomunista Argentina (Anticommunistische
Argentijnse Alliantie, AAA), en de eerste verdwijningen.
Onder druk van de bevolking en de guerrilla’s keerde Perón in 1973 terug uit
ballingschap, hoewel zijn aanhang al snel polariseerde in extreem rechts en ultralinks. Na zijn
overlijden in 1974 nam zijn derde vrouw Isabel tegen een achtergrond van politiek geweld en
economische inflatie de macht over. In een poging de linkse guerrilla’s uit te schakelen
kondigde zij in november 1974 de noodtoestand af waardoor mensen zonder aanklacht en
zonder juridische bijstand voor onbepaalde tijd opgesloten konden worden. Uit
getuigenverklaringen blijkt dat deze gevangenen ook gemarteld werden, dat de eerste geheime
gevangenissen al ingericht werden en veel mogelijke tegenstanders van het regime
verdwenen.111

De Vuile Oorlog
De militairen die op 24 maart 1976 de macht van Isabel overnamen deden dit voor een groot
deel uit de inmiddels bekende overtuiging de waakhond van de nationale waarden te zijn.
Tegenstrijdig genoeg begon een van de zwaarste repressieve regimes van de moderne
geschiedenis, terwijl de subversieve elementen door de voorgaande regimes al zo goed als
uitgeschakeld waren.112 De periode volgend op de coup wordt ook wel El Proceso genoemd,
naar het proces van nationale reorganisatie, in gang gezet door een militaire junta bestaande
uit de opperbevelhebbers van de drie strijdmachtonderdelen: Jorge Videla van de landmacht
die tot president werd benoemd, Emilio Massera van de marine en Orlando Agosti van de
luchtmacht. Een groot deel van de Argentijnse bevolking was voorstander van deze coup. Zij
hoopte dat de militairen hun beloften van herstel van orde en rust, ook op economisch gebied,
waar zouden maken. Bovendien was de bevolking gewend aan militaire regeringen en was
een groot deel ervan dankbaar voor een einde aan het, vooral door de rijke bovenlaag, gehate
peronisme. Zelfs de linkse guerrilla’s verwelkomden de junta aanvankelijk omdat zij dachten
dat met het installeren van een repressief, militair regime de bevolking massaal in opstand zou
komen, wat de revolutie eindelijk mogelijk zou moeten maken.
Tegen de verwachtingen in zou het militaire regime onder leiding van Videla de
geschiedenis ingaan als een van de meest brute en gewelddadige. Gedwongen verdwijningen
op ideologische gronden en illegale arrestaties veelal gebaseerd op ongegronde
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beschuldigingen waren aan de orde van de dag. Het Congres werd ontbonden, alle leden van
het Hooggerechtshof werden vervangen en de noodtoestand zoals afgekondigd in 1974 werd
aangehouden.113 De junta schortte verschillende kernartikelen van de grondwet op en
kondigde in plaats daarvan zogenaamde actas institucionales af die voorrang kregen boven de
grondwet. Daarnaast kondigde zij nieuwe wetgeving af met het doel militaire deelname in de
repressie van subversie mogelijk te maken zonder juridisch toezicht.114
Het was de eerste keer dat de drie legeronderdelen samenwerkten. In een poging de
onderlinge rivaliteit te beperken deelden zij het land op in verschillende veiligheidszones
waarbinnen elk legeronderdeel een eigen gebied onder controle kreeg. Elke regionale militaire
leider kreeg hiermee de directe verantwoordelijkheid voor antisubversieve operaties. Maar
ook buiten de landsgrenzen van Argentinië konden de doodseskaders hun slachtoffers
achtervolgen dankzij een initiatief van de Chileense inlichtingendienst, genaamd Operación
Condor.115

Terwijl in 1975 nog de gewapende strijder de voornaamste vijand was begon de junta in 1976
haar pijlen ook te richten op de ideologische vijand.116 Niet alleen guerrillastrijders, hun
handlangers en mensen die misschien iets over hen wisten verklaarden zij tot doelwit, ook
advocaten, onderwijzers, journalisten, sociale wetenschappers, politici, priesters en
kunstenaars waren hun lot niet meer zeker. De arrestaties gingen gepaard met een grote mate
van willekeur, niemand wist precies wie of wat gevaarlijk was waardoor de bevolking uit
zelfbehoud zich een vorm van zelfcensuur op legde. Onzekerheid over wat wel en niet
toegestaan is, over wat wel en niet gevaarlijke handelingen zijn, over wat de gevolgen van
deze handelingen zijn, kortom, onzekerheid over wat er voor nodig is om in veiligheid en in
leven te blijven, is een belangrijke voedingsbodem voor angst. Angst onder een terroristisch
regime wordt niet alleen veroorzaakt door de harde maatregelen die getroffen worden, maar
meer nog door de onzekerheid over wat die maatregelen precies zijn. Verdwijningen spelen
hierin een enorme rol, aangezien de achterblijvers geen idee hebben wat de oorzaak was voor
de verdwijning, wat er met de persoon zal gebeuren en of deze ooit nog levend terugkeert.117
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Onder de slachtoffers van gedwongen verdwijningen bevonden zich zwangere
vrouwen of vrouwen met kinderen. In sommige gevallen werden de vrouwen met hun
kinderen vermoord, maar zwangere vrouwen bleven in leven tot zij hun kind gebaard hadden.
Soms haalden de militairen zelfs het kind via een keizersnee, waarna ze de moeder lieten
doodbloeden.118 Het kind kwam vervolgens terecht bij militair personeel dat geen kinderen
kon krijgen, of vrienden van hen. Een deel van deze ‘nieuwe ouders’ wist niets van de
achtergrond van het kind, anderen wisten wel waar het kindje vandaan kwam.119 Al in 1977
begonnen de grootouders van deze kinderen bij elkaar te komen onder de naam Abuelas de la
Plaza de Mayo met het doel de kinderen van hun ontvoerde kinderen terug te vinden.120 Veel
later, in 1995, begonnen de kinderen ook zelf bij elkaar te komen onder de naam HIJOS, een
organisatie die nog steeds actief is, ook in Nederland.121 Naast de Abuelas, organiseerden ook
de moeders clandestiene bijeenkomsten om zich te beraden over vreedzaam verzet. De
organisatie genaamd de Madres de la Plaza de Mayo, in Nederland beter bekend als de
‘Dwaze Moeders’, groeide snel uit tot een krachtig verzet tegen het regime. Vooral rond het
WK Voetbal van 1978 dat in Argentinië plaatsvond wisten de moeders de aandacht te trekken
van veel internationale journalisten. Dit betekende niet alleen veel aandacht voor de terreur in
het buitenland, het betekende ook veiligheid voor de vrouwen: door hun grote bekendheid
werd het voor het regime te gevaarlijk om de moeders te laten verdwijnen.122

Zoals vooraf afgesproken deed Videla in 1981 een stap opzij en generaal Roberto Viola nam
het presidentschap over. De financiële crisis zette echter door en Viola werd uit zijn functie
ontzet in december 1981 door de extreemnationalistische generaal Leopoldo Galtieri. In een
poging de aandacht af te leiden van de economische moeilijkheden, het daarmee
samenhangende interne conflict binnen de strijdkrachten en de groeiende internationale
veroordeling van het militaire regime, vielen de strijdkrachten op 2 april 1982 de Islas de
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Malvinas, beter bekend in Nederland als de Falklandeilanden, binnen. 123 Argentinië verloor
deze korte oorlog van Groot-Brittannië, kolonisator van de eilandengroep, en samen met de
eerder genoemde moeilijkheden waarmee het regime te kampen had betekende deze nederlaag
het einde van de Vuile Oorlog. Op 22 juni 1982 trad Galtieri af als president. De
mensenrechtenbeweging die tot dan toe in een isolement had geopereerd groeide sterk
naarmate haar ideeën meer en meer een rol gingen spelen in de overgang naar een
democratisch bestuur en in directe relatie hiertoe nam de onenigheid binnen de strijdkrachten
toe. Uiteindelijk werd eind 1982 met veel moeite een interim junta samengesteld met aan het
hoofd generaal Reynaldo Bignone. Hij moest de transitie naar democratie leiden.

De transitie naar democratie
Het voornaamste doel van Bignone en zijn medestanders was het behouden van de
voorrangspositie van de strijdkrachten in de samenleving. Met het groeien van de
mensenrechtenbeweging waren ook de politieke partijen langzaam maar zeker weer ten tonele
verschenen en de junta probeerde met hen tot overeenkomsten te komen over de toekomst. Zij
verzochten bijvoorbeeld om het recht het economische beleid te overzien, een belofte de
misdaden uit de Vuile Oorlog maar ook uit de Falkland/Malvinas oorlog niet te vervolgen en
een belofte geen onderzoek te doen naar los ilícitos, de corruptiezaken waar hoge militairen
bij betrokken waren.124 De politieke partijen en een overweldigende meerderheid van de
publieke opinie wezen deze voorstellen echter af en ook de daarna afgezwakte eis van geen
vervolging voor de misdaden van de Vuile Oorlog werd verworpen. Begin 1983 begon
duidelijk te worden dat de kwestie van de desaparecidos en de mensenrechtenschendingen
veel belangstelling zou krijgen van het nieuwe democratische regime. Slachtoffers en
nabestaanden leken niet langer bang: zij begonnen rechtszaken en zochten de pers op. De
strijdkrachten namen hierop het heft in eigen handen en publiceerden op 28 april 1983 het
Documento Final waarmee zij de kwestie van de verdwijningen hoopten af te sluiten.125 Zij
gaven toe dat er weliswaar buitensporigheden hadden plaatsgevonden (“zoals overigens in
elke oorlog het geval was”) maar dat de leden van de strijdkrachten te allen tijde hadden
gehandeld in overeenstemming met de plannen van de opperbevelhebbers en dus vanuit hun
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plicht. Tegelijkertijd stelden ze een wet op die de grondwet aanpaste naar de inhoud van dit
Documento Final. Het juridische effect hiervan was niet meteen duidelijk al leek het erop dat
het bedoeld was de lagere officieren vrij te stellen van verantwoordelijkheid.
Later dat jaar kondigde het militaire bestuur ondanks dat een grote meerderheid van de
bevolking tegen was ook een amnestiewet af.126 Deze wet, die slechts twee weken voor de
verkiezingen van kracht werd, voorkwam vervolging van alle misdaden gepleegd tijdens de
“oorlog tegen subversie” tussen 25 mei 1973 (toen voor de laatste keer een amnestie voor
politieke misdaden was afgekondigd) en 17 juni 1982 (de datum waarop de laatste junta aftrad
na de nederlaag in de Falkland/Malvinas oorlog). De junta rechtvaardigde de wet met het
argument van nationale verzoening, noemde de wet dan ook Ley de Pacificación Nacional en
breidde de amnestie uit zodat ook politieke gevangenen er van zouden profiteren, zij het in
veel striktere vorm. Veel gevangenen lieten echter meteen weten dat zij de wet niet op hen
van toepassing achtten en ook de publieke opinie was inmiddels wakker geschud: kiezers
maakten de kwestie bepalend in de keuze voor een presidentskandidaat. De Peronist Italo
Luder verwierp de wet maar ontkende niet de juridische effecten ervan terwijl Raúl Alfonsín
haar niet alleen wilde herroepen maar ook nietig wilde verklaren, waarmee zij met
terugwerkende kracht ongeldig zou worden, wat vervolgingen alsnog mogelijk maakte.
Alfonsín won hiermee de verkiezingen en werd op 10 december 1983 geïnstalleerd als
president.127

Al binnen een paar dagen na zijn aantreden begon Alfonsín met het inlossen van zijn
verkiezingsbelofte. Hij verklaarde de Ley de Pacificación nietig en gaf meteen opdracht tot
vervolging van alle voormalige juntaleden.128 Om de impressie van een heksenjacht op
militairen te voorkomen kondigde hij ook meteen de vervolging aan van zeven leiders van de
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linkse guerrillaorganisaties de Montoneros en het ERP.129 Het idee was om staatsterrorisme
net zo zwaar te bestraffen als geweld tegen de staat, een strategie die in Argentinië ook wel de
‘theorie van de twee duivels’ werd genoemd.130 Bovendien verlichtte hij de straffen van de
onder het militaire regime veroordeelde politieke gevangenen, zette het Congres zijn
voorstellen tot het verhogen van de straffen voor marteling om in wetten en maakte hij het
plegen van een militaire coup strafbaar.131
Ook op het gebied van waarheid en mensenrechten nam hij een aantal belangrijke
besluiten. Hij ratificeerde de Internationale VN Verdragen betreffende Burger- en Politieke
Rechten en Economisch, Sociale en Culturele Rechten alsmede het Amerikaans Verdrag voor
de Mensenrechten. Daarnaast accepteerde Argentinië voor toekomstige zaken de jurisdictie
van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens en werd het partij bij het
nieuwe VN Verdrag tegen Foltering.132 Vervolgens stelde Alfonsín de Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Nationale Commissie betreffende de Verdwijning van
Personen, CONADEP) in.133

De waarheidscommissie
Wat begon als een campagne ter bestrijding van guerrilla’s mondde uit in een heksenjacht met
veel ongewapende burgers als slachtoffer aangezien ze nog lang voortduurde nadat de
gewapende oppositie uitgeschakeld was. Naar schatting tussen de negen en vijftienduizend
mensen zijn vermoord en/of verdwenen, dertig duizend gevangen en meer dan
vijfhonderdduizend vluchtten het land uit of werden verbannen.134 Dood door verdwijning
was een centraal element in de staatsterreur in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld in Uruguay
gebeurde. Daar lieten politie- en veiligheidsdiensten veel slachtoffers na marteling weer vrij
om anderen te laten zien waar het regime toe in staat was en op deze manier angst te zaaien.
Staatsterreur in Argentinië ging daarentegen juist gepaard met geheimzinnigheid.
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aan de orde en binnen een week had hij per presidentieel decreet CONADEP ingesteld.135
Alfonsín benoemde zelf tien commissieleden en liet zes plaatsen over die door het Huis van
Afgevaardigden en de Senaat gevuld konden worden. Alleen het Huis gaf gehoor aan dit
verzoek en benoemde drie leden. Tijdens de eerste zitting op 18 december 1983 koos de
commissie de alom gerespecteerde schrijver Ernesto Sábato tot voorzitter.136
Eind december stelden de commissieleden vijf secretariaten in om zo op effectieve
wijze de taken te verdelen. Er kwam een secretariaat voor de ontvangst van de aanklachten,
een voor de documentatie en beoordeling van de gegevens, een secretariaat met betrekking tot
de procedures, een voor de juridische kwesties en een administratief secretariaat.137
Aanvankelijk bestond het personeel van de commissie, in totaal ongeveer zestig personen, uit
regeringsambtenaren. Het ontbrak hen echter aan ervaring met deze onderwerpen en zij
hadden de grootste moeite met de gruwelijkheden die bij elke getuigenis naar boven
kwamen.138 Al snel besloten de commissieleden dan ook te proberen delen van het personeel
te vervangen door leden van mensenrechtenorganisaties, een niet gemakkelijke opgave. De
meeste mensenrechtengroeperingen waren namelijk fel gekant tegen een commissie ingesteld
door de president en gaven de voorkeur aan een parlementaire commissie. Deze zou in
tegenstelling tot een door de president benoemde commissie de bevoegdheid hebben
informatie af te dwingen bij daders en militaire instellingen. Uit teleurstelling over het
zwakkere model weigerden ze aanvankelijk mee te werken maar na een intensieve lobby van
de commissieleden droegen veel non-gouvernementele organisaties uiteindelijk alsnog hun
dossiers over aan de commissie.139 De commissie zou toegang krijgen tot alle faciliteiten van
de regering en ook de veiligheidsdiensten kregen de opdracht mee te werken.140 Zij kreeg
echter geen bevoegdheid tot de dagvaarding van getuigen of inbeslagname van documenten.
Ook de bevoegdheid tot aanklagen bleef uit, eventuele belastende informatie moest worden
overgedragen aan een rechtbank.141 Waar de mensenrechtenorganisaties al bang voor waren
werd bewaarheid: de strijdkrachten weigerden mee te werken ondanks herhaalde verzoeken
om informatie. Leden van de strijdkrachten reageerden op deze verzoeken met de mededeling
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dat dossiers al verbrand of niet beschikbaar waren, of ze negeerden de verzoeken simpelweg.
Mensenrechtenactiviste Mercedes Assorati, werkzaam voor het door de regering ingestelde
Kantoor voor de Mensenrechten dat de archieven van CONADEP beheert, zegt te vermoeden
dat er lijsten bestaan van wie ontvoerd werd, wie vrijgelaten, wie vermoord is en hoe, waar en
wanneer dit is gebeurd. Ondanks opdrachten deze dossiers te vernietigen voor de
machtsoverdracht vermoedt zij dat er nog lijsten zijn in privé-bezit. De commissie kon deze
echter niet opvragen omdat ze immers niet de bevoegdheid had documenten te dagvaarden en
in beslag te nemen.142
Niet alle groeperingen zegden uiteindelijk hun steun toe. De voornaamste
tegenstanders van de commissie bleven de Madres de la Plaza de Mayo, de belangrijkste
vertegenwoordigers van de families van de desaperecidos. Niet alleen waren zij teleurgesteld
over de vorm van de commissie, zij bleven volhouden dat de desaperecidos levend terug
moesten keren en verzetten zij zich tegen elke zoektocht naar hun overblijfselen. Bovendien
ervoeren zij de getuigenissen voor de commissie als een vernedering voor de slachtoffers.
Hebe de Bonafini, oprichtster van de Dwaze Moeders, zei schaamte te voelen als getuigen
over het bebloede en verminkte lichaam van haar vermiste zoon praatten.143 De commissie
nam echter de namen van vermisten zonder extra controle over uit de dossiers van andere
non-gouvernementele organisaties. Op de uiteindelijke lijst verschenen dus ook namen van
families die weigerden mee te werken aan het werk van de commissie, gebaseerd op
informatie die zij eerder aan een andere NGO gaven.144 Ongeveer een derde van alle dossiers
in het bezit van de commissie kwam van mensenrechtenorganisaties, met name het Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (permanente vergadering voor de mensenrechten,
APDH) en het Centro de Estudios Legales y Sociales (centrum voor juridische en sociale
studies, CELS).145
De commissie beperkte zich met name tot onderzoek naar het lot van de
desaperecidos. Ook het onderzoek naar detentie- en gevangencentra nam een prominente
plaats in. Slachtoffers van moord of tijdelijke verdwijning werden niet opgenomen in het
rapport en ook overlevenden van opsluiting en marteling vielen buiten het mandaat van de
commissie.146 Het later ingestelde Kantoor voor de Mensenrechten deed wel onderzoek naar
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alle doden onder het militaire regime (naast de desaparecidos) en schatte het totale aantal op
enkele duizenden.
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken in het uitgestrekte Argentinië zette
CONADEP verschillende regionale kantoren op in grotere provinciesteden en reisden
commissieleden en personeel het land door om getuigenissen af te nemen.147 Tegelijkertijd
keerden ballingen voor korte tijd terug naar Argentinië of wendden zich tot de Argentijnse
ambassade in hun land om te getuigen. Naar aanleiding van deze getuigenissen onderzocht de
commissie militaire en politievoorzieningen waarvan getuigen claimden dat zij als
concentratiekampen

dienst

deden.

Ook

bezocht

zij

gevangenissen,

clandestiene

begraafplaatsen en werkte ze nauw samen met overlevenden in de hoop (de resten van) de
desaparecidos te vinden. Helaas werd niemand levend teruggevonden.

De commissie hield geen openbare hoorzittingen maar haar werk kreeg wel veel aandacht in
de media. Een twee uur durend televisieprogramma dat bestond uit getuigenissen van
overlevenden of familie had zo’n enorme impact dat Alfonsín te maken kreeg met de eerste
opstanden onder militairen.148 In reactie hierop ontsloeg en verving hij de bevelhebber van het
leger, General Jorge Arguindeguy.149
Negen maanden lang ontving de commissie getuigenissen en bezocht zij
gevangencentra en begraafplaatsen. Uiteindelijk nam ze meer dan zevenduizend verklaringen
af en kwam tot een lijst van 8.961 desaparecidos en 365 clandestiene gevangenissen. In
september 1984 overhandigde de commissie het rapport aan de president met daarbij de lijsten
van alle vermisten en van alle gevangenkampen. Bijgevoegd was ook een vertrouwelijk
document met daarin de namen van 1351 leden van de strijdkrachten en veiligheidsdiensten
die door slachtoffers en hun vrienden en familie als dader werden aangewezen in
getuigenissen.150
Het mandaat had bepaald dat de commissie ‘geen oordeel mocht vellen over feiten en
gebeurtenissen die behoorden tot het exclusieve werkveld van de rechterlijke macht’.151 Of
het rapport de namen van de daders mocht bevatten werd hiermee in het midden gelaten.
Voorstanders van publicatie waren van mening dat de commissie weliswaar geen
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mogelijkheid had gehad tot dagvaarding maar dat er wel veel objectief bewijs was dat het
noemen van de daders bij naam legitimeerde. Uiteindelijk werd echter gekozen voor een
gematigder visie: de commissie zou geen standpunt innemen over het wel of niet schuldig zijn
van de personen die in het rapport genoemd werden maar het zou wel de namen in de
getuigenissen laten staan. Daarnaast werd bovengenoemde vertrouwelijke lijst bijgevoegd.
Deze lijst lekte echter vrijwel direct uit naar de pers en verscheen in haar geheel in de krant.152
Het rapport werd in verkorte versie gepubliceerd en verkocht meteen al de eerste dag
veertigduizend exemplaren. Het is inmiddels een van de best verkochte boeken uit de
Argentijnse geschiedenis.153

Dit was de eerste poging tot het creëren van een gezaghebbende versie van het verleden in
Argentinië.154 Het rapport vormt een sterke veroordeling van het repressieve beleid van de
militaire dictatuur en beschrijft naast de methodologie van de repressie niet alleen de
verschillende categorieën slachtoffers maar ook de onmacht van de rechterlijke macht een
adequaat antwoord te geven op de gedwongen verdwijningen. Het is tevens een krachtige
illustratie van hoe een democratische regering met behulp van mensenrechtenorganisaties de
waarheid rond een pijnlijk verleden bloot kan leggen, mits de politieke wil er is.
De Argentijnen waren geschokt door de omvang van de gruwelijkheden van de Vuile
Oorlog en het rapport bracht dan ook heftige reacties teweeg. De militairen weigerden echter
de conclusies van de commissie te accepteren en het rapport verergerde de bezorgdheid en
angst onder de strijdkrachten.155 Met deze versie van het verleden hadden de militairen
concurrentie gekregen in de strijd om hoe de Vuile Oorlog de geschiedenis in zou gaan. Naast
de rechterlijke macht en de tot dan gecensureerde media betwistte nu ook CONADEP de
versie van de junta’s. De aanhoudende ontkenningen van de militairen bleven de
nabestaanden van de slachtoffers echter hoop geven, waardoor het verleden niet afgesloten
kon worden.156

De regering accepteerde deels de aanbevelingen van het rapport. Ze stelde het eerder
genoemde Kantoor voor de Mensenrechten in en een belangrijk gevolg van het rapport, ook al
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was het een lange termijn gevolg, was het schadevergoedingsprogramma. In 1991 waren al
schadevergoedingen toegezegd aan politieke gevangenen maar dit was naar aanleiding van de
schikking in een zaak voor de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten. In 1994
kregen alle gevangenen die vast hadden gezeten zonder aanklacht of veroordeeld waren door
een militaire rechtbank recht op eenzelfde schadevergoeding, ditmaal volgens de wet.
Datzelfde jaar werd ook de wet van kracht die op aanraden van CONADEP was opgesteld en
de families van de vermisten recht op een schadevergoeding gaf.157 Familieleden van iedereen
die op de lijst van 8.961 vermisten staat kunnen aanspraak maken op schadevergoeding, ook
al zijn de bevindingen van de commissie nooit officieel bevestigd. De lijst met namen is
namelijk gebaseerd op getuigenissen van familie of vrienden van de desaparecidos of van
overlevenden die tijdens hun gevangenschap in concentratiekampen anderen gezien hadden.
De meeste zaken zijn nooit verder onderzocht en bovendien is een deel van de informatie
afkomstig uit dossiers van mensenrechtenorganisaties en dus op indirecte wijze verkregen in
tegenstelling tot de verklaringen die voor de commissie afgelegd zijn. Niemand verwachtte
echter dat slachtoffers van de Vuile Oorlog aanspraak zouden kunnen maken op een
schadevergoeding ten tijde van het onderzoek van CONADEP en dus is er geen reden om aan
te nemen dat er ten onrechte naar de lijst verwezen zou worden.
Elke familie heeft recht op een eenmalig bedrag dat verdeeld wordt over de
overgebleven familieleden.158 Kinderen van desaparecidos tot 21 jaar hebben recht op een
maandelijks pensioen van $140 per maand en politieke gevangenen en bannelingen ontvingen
een vergoeding voor elke dag die zij gevangen zaten of gedwongen in het buitenland
verbleven. Verder kregen kinderen van de vermisten vrijstelling van de dienstplicht.159 Voor
velen belangrijker dan een schadevergoeding was echter de nieuwe juridische status van
“gedwongen verdwenen”.160 Het voordeel van deze nieuwe status was dat nabestaanden een
testament konden uitvoeren of bezittingen konden verkopen zonder de vermiste dood te
verklaren. Voorheen was het noodzakelijk iemand “vermoedelijk dood” te verklaren om
administratieve zaken af te handelen, een voor nabestaanden onacceptabel politiek en
psychologisch compromis aangezien het geen erkenning van verantwoordelijkheid van de
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staat of militaire betrokkenheid inhield. Deze wet, de eerste in haar soort, werd bekend als de
‘wet van historische oprechtheid’.161
In 2004 werd een wet van kracht die een schadevergoeding uitkeerde aan kinderen die
geboren waren in gevangenschap en in 2005 lag voor het Congres het voorstel om ook voor
zij die in gedwongen ballingschap hadden geleefd genoegdoening bij wet vast te leggen.162

De rechtszaken
Op 15 december 1983, vijf dagen na zijn inauguratie als president, gaf Alfonsín de opdracht
de voormalige juntaleden te vervolgen. In een poging de strijdkrachten tegemoet te komen
ontwierp hij een wetsvoorstel dat de rechtszaken moest reguleren. Dit wetsontwerp bepaalde
dat vervolging van alle mensenrechtenzaken in eerste instantie voor een militair tribunaal, de
Hoge Raad voor de Strijdkrachten, moest plaatsvinden. De mogelijkheid tot een hoger beroep
voor een civiele rechtbank werd hiermee afgeschaft. Daarnaast bevatte het wetsontwerp de
zeer omstreden obediencia debida clausule die het bevel tot een rechtvaardiging voor
schendingen van de mensenrechten verhief. Alfonsín maakte onderscheid tussen drie niveaus
van verantwoordelijkheid: zij die bevelen gaven, zij die ze opvolgden en zij die de bevelen
overschreden. Hij was van mening dat deze middelste groep minder schuld had dan de
overige twee categorieën. Hij hoopte hiermee te voorkomen dat de strijdkrachten zich
collectief tegen de vervolgingen zouden keren en in plaats daarvan misschien zelfs informatie
zouden vrijgeven over de details van guerrillabestrijdingsoperaties en nog belangrijker, over
het lot van de desaparecidos. Een dergelijke clausule is echter in strijd met het internationaal
mensenrecht en verschillende mensenrechtengroeperingen protesteerden er dan ook tegen.163
Zij slaagden erin een aanpassing van het wetsvoorstel af te dwingen en de nieuwe wet maakte
hoger beroep voor een civiele rechtbank zelfs verplicht.164 Bovendien kreeg het militaire
tribunaal een tijdslimiet van honderdtachtig dagen per zaak opgelegd, waarna een civiele
rechtbank de zaak mocht overnemen.
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Met betrekking tot het bevel als rechtvaardiging bepaalde de wet dat justitie slechts de
eerste en derde categorie mocht vervolgen. Dit vrijwaarde lagere officieren zonder
beslissingsbevoegdheid van strafrechterlijke vervolging aangezien zij in hun werk uitgingen
van de legale status van de bevelen. Een belangrijke uitzondering hierop was echter de
verantwoordelijkheid voor een gruwelijke of afwijkende misdaad. Marteling bijvoorbeeld is
een zo gruwelijke en overduidelijk illegale daad dat het bevel hiervoor nooit als
rechtvaardiging gezien mocht worden.165 Met deze nieuwe wet waren de problemen helaas
niet opgelost. De meeste misdaden uit de Vuile Oorlog waren dusdanig gruwelijk dat hun
illegaliteit duidelijk mag zijn maar zij werden tegelijkertijd veelal uitgevoerd op bevel. Mocht
het bevel in deze gevallen nu wel of niet als rechtvaardiging aangevoerd worden? Deze
beslissing werd overgelaten aan de rechtbanken.

De eerste zaak die voorkwam na het van kracht worden van deze nieuwe wetgeving was de
zaak tegen de negen voormalige juntaleden, ook wel ‘Zaak 13’ genoemd. In juli 1984 hadden
leden van het CELS en andere mensenrechtenactivisten het Hof van Beroep van Buenos Aires
al gevraagd om de nieuwe wet toe te passen en jurisdictie over te nemen van de militaire
Hoge Raad maar het Hof wees het verzoek af. Een half jaar later kwam de militaire Hoge
Raad echter met de dubbelzinnige verklaring dat het enerzijds meer tijd nodig had om de zaak
te onderzoeken en anderzijds geen bewijzen kon vinden van de illegaliteit van de bevelen van
de junta, waarop het Hof van Buenos Aires in december 1984 alsnog besloot de zaak over te
nemen. De kans die de strijdkrachten van Alfonsín hadden gekregen om orde op zaken te
stellen in eigen huis ging zo mede door het opzettelijk vertragen van de procedures door de
militaire Hoge Raad verloren.
In april 1985 begon de zaak Videla et al, met Julio Strassera als openbaar aanklager.
Gedurende vijf maanden van open hoorzittingen legde Strassera onder andere door middel
van getuigen bewijzen over van 711 verschillende zaken van illegale ontvoering, marteling en
moord. De verdediging kreeg ruim de gelegenheid de bewijzen te weerleggen, waarna op 9
december 1985 de uitspraak volgde. Het Hof stelde vast dat er sprake was van een opzettelijk
beraamd plan tot het voeren van een beleid van heimelijke repressie en dat dit beleid het
voornaamste wapen werd van de dictatuur in de strijd tegen subversie.166 Bovendien achtte
het Hof bewezen dat hoewel het beleid de gezamenlijke verantwoordelijkheid was van de
junta elke commandant individueel verantwoordelijk was voor de misdaden begaan door zijn
165
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deel van de strijdkrachten. Videla werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor
talloze gevallen van moord, marteling, buitengerechtelijke arrestatie en roof. Ook Massera
kreeg een levenslange gevangenisstraf. De commandant van de luchtmacht van de tweede
junta en ook de drie leden van de derde junta werden allen vrijgesproken, al merkte het Hof
wel op dat deze vrijspraak alleen gold voor de misdaden begaan als bevelhebber van een van
de onderdelen van de strijdkrachten.167 De overige juntaleden Viola, Lambruschini en Agosti
kregen straffen opgelegd variërend van viereneenhalf tot zeventien jaar.
Belangrijk element in de uitspraak was de laatste paragraaf, later bekend geworden als
punto 30. Met betrekking tot de ondergeschikten van de militaire commandanten verzocht het
Hof de militaire Hoge Raad aanklachten in te dienen tegen officieren met de leiding over een
militaire zone of met operationele verantwoordelijkheden. Dit betekende dat alle gedaagden
met beslissingsbevoegdheid, ongeacht op welk niveau, de clausule met betrekking tot het
bevel als rechtvaardiging voor hun acties niet toe konden passen wat maakte dat veel meer
officieren aansprakelijk gesteld konden worden dan aanvankelijk gedacht werd. Ook het
tweede element van Alfonsíns appeasement politiek ten opzichte van de strijdkrachten had
dus grotendeels gefaald.168

Het Argentijnse volk volgde de rechtszaken via televie-uitzendingen zonder geluid en de
wekelijkse uitgaven van de krant El diario del juicio (de Krant van het Proces). De
veroordeling van de eens almachtige militaire leiders en de getuigenissen van de slachtoffers
hadden een enorme impact op de publieke opinie. Verdachten en slachtoffers werden
gelijkwaardig voor de rechtbank en de formele gang van zaken van een rechtszaak gaf de
gebeurtenissen objectiviteit. De rechtszaak kreeg hierdoor als het ware de lading van een
herdenkingsceremonie aangestuurd door de democratische regering waarvan de uitkomst
bepaald zou worden door de rechters.169 De strijdkrachten accepteerden de uitspraak echter
niet en de strijd om het gelijk laaide opnieuw op. Massera had zichzelf en de strijdkrachten
verdedigd met het argument van de ‘rechtvaardige oorlog’ en stelde dat de militairen slechts
dat hadden gedaan wat nodig was voor de bescherming van het land. Michael Walzer stelde
echter al in 1977 dat de verdediging tegen agressie rechtvaardig kan zijn, maar dat er wel
restricties aan die verdediging zitten. Een rechtvaardige oorlog kan met onrechtvaardige
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middelen gevochten worden en vice versa.170 De militairen bleven echter volhouden dat het
om een rechtvaardige verdediging ging in een oorlog tegen een gevaarlijke vijand, de
guerrilla’s. Daarnaast trokken zij de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal in twijfel.
Aanvankelijk ontkenden zij de praktijk van systematische verdwijningen om vervolgens het
toenemende bewijsmateriaal in twijfel te trekken. De afschildering van de veroordeelde
militairen als martelaars vormde het derde wapen in de strijd. De strijdkrachten hadden een
nederlaag geleden met de uitspraak in ‘Zaak 13’ maar bleven vastbesloten verdere
vervolgingen te voorkomen en het verleden te ruste te leggen. De strijdkrachten en de
mensenrechtenorganisaties stonden opnieuw lijnrecht tegenover elkaar met elk een eigen
versie van het verleden. Elke onthulling en daaropvolgende ontkenning creëerde nieuwe
spanningen tussen de twee groeperingen die uiteindelijk leidden tot open conflicten.

Halverwege 1984 waren al meer dan tweeduizend zaken gestart en de veroordelingen in ‘Zaak
13’ vergrootten de aandacht voor deze zaken. Dankzij de nieuwe wet had de militaire Hoge
Raad in vrijwel alle gevallen jurisdictie verkregen en had het de aanklachten verzameld in
grote zaken met meerdere verdachten en een groot aantal strafbare feiten.171 Een van die
zaken was de ESMA-zaak.172 De Escuela Superior de Mecánica de la Armada, een voormalig
opleidingsinstituut van de marine, deed tijdens de Vuile Oorlog dienst als geheim
detentiecentrum. Naar schatting zijn hier tussen 1976 en 1979 ruim vijf duizend
desaparecidos gevangen gehouden, gemarteld en in bijna alle gevallen vermoord.173 De
lichamen werden in het geheim gedumpt. De ESMA stond onder leiding van een speciale
taakgroep samengesteld door Massera. Eind 1986 nam het Hof van Beroep de zaak over van
de militaire Hoge Raad en dagvaardde negentien officieren die echter weigerden te
verschijnen. De commandant van de marine dreigde zelfs met opstanden maar het Hof liet
zich niet intimideren en beval de arrestatie van de officieren. Midden 1987 zouden de
openbare hoorzittingen beginnen in de ESMA zaak ware het niet dat de militairen hun
dreigementen kracht bijzetten.

Met de groeiende aandacht voor de rechtszaken steeg ook de onrust onder de militairen. Meer
dan zeshonderd leden van de strijdkrachten stond een rechtszaak te wachten waarvan
170

Michael Walzer, Just and unjust wars: a moral argument with historical illustrations, (3de druk; New York
2000).
171
Wet 23.049, supra noot 164.
172
Voor een uitgebreide beschrijving van zowel deze als andere zaken zie Truth and partial justice, Americas
Watch, 31-44.
173
Argentina, Human Rights Watch, 10.

47

ongeveer een derde nog in actieve dienst was. Vooral deze laatste groep baarde de militaire
leiding zorgen. Maar ook de onvrede onder de officieren groeide. Ze waren niet voorbereid
geweest op de Vuile Oorlog en claimden dat er daden van hen werden verwacht die zij nooit
gedacht hadden te doen.174 En nu werden ze door het Argentijnse volk opgejaagd en bood de
militaire leiding hen niet voldoende bescherming tegen vervolging. Niet alleen de slachtoffers
van de Vuile Oorlog moesten de traumatische gebeurtenissen verwerken, ook (een deel van)
de militairen die de gruwelijkheden op haar geweten had moest in het reine zien te komen met
het verleden. Maar in plaats van de officieren hier de gelegenheid voor te geven werd
volledige geheimhouding van hen geëist. Ze voelden zich verraden, een gevoel dat nog eens
versterkt werd door de nederlaag in de Falkland/Malvinas oorlog en het daaropvolgende
oneervolle onthaal in Argentinië. Uiteindelijk kwamen deze trauma’s tot uitbarsting in
rebellie onder de officieren.175

In april 1986 stuurde de minister van Defensie de zogenaamde instrucciones naar de militair
aanklager met de verkapte boodschap alle aanklachten in te trekken in zaken waar de
obediencia debida clausule op van toepassing zou kunnen zijn. Mensenrechtengroeperingen
organiseerden hierop een zeer succesvolle demonstratie en uiteindelijk kon Alfonsín niet
anders dan de gemoederen bedaren met een toelichting op de instructies: ze waren niet in
strijd met het punto 30 en er zouden geen zaken geseponeerd worden. De tekst werd echter
niet aangepast en de militaire Hoge Raad koos haar eigen interpretatie met als resultaat in
slechts twee zaken een uitspraak, beiden keren vrijspraak.
De strijdkrachten waren hiermee echter niet tevreden aangezien hoger beroep nog
steeds mogelijk was voor een civiele rechtbank en de druk op de democratische regering bleef
stijgen. Uiteindelijk zwichtte Alfonsín en kondigde hij de zogenaamde Punto Final wet af die
bepaalde dat na een termijn van zestig dagen geen nieuwe zaken aangebracht mochten
worden.176 De regering verwachtte dat dit slechts enkele tientallen veroordelingen zou
opleveren van meest gepensioneerde militairen. Mensenrechtenorganisaties en ook
rechtbanken zetten echter alles op alles om zoveel mogelijk zaken te behouden en zij
behaalden indrukwekkende resultaten.177 Daarmee steeg echter ook de druk van de militairen
en in het paasweekend van 1987 brak een opstand uit onder officieren in Córdoba en Buenos
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Aires. Op 5 juni 1987 deed Alfonsín zijn tweede concessie aan de militairen in korte tijd met
de Obediencia Debida wet.178 Het bevel werd hiermee definitief en zonder uitzondering een
rechtvaardiging voor mensenrechtenschendingen, wat een feitelijke amnestie betekende voor
alle

gedaagden

behalve

de

hoofden

van

de

(sub)veiligheidszones

en

van

de

veiligheidsdiensten. De mensenrechtenbeweging ging in beroep maar het Hooggerechtshof
bevestigde de grondwettigheid van de nieuwe wet op 23 juni 1987.
Openbaar aanklager Luis Moreno Ocampo vatte de geschiedenis samen met de
opmerking dat het straffen van de militairen afgezwakt was in een directe functie van
Argentinië’s mogelijkheden tot straffen.179 De vervolging van de militairen werd in gang
gezet op het moment dat de legitimiteit van de institutie het laagst was, vlak na de nederlaag
in de Falkland/Malvinas oorlog. Het feit dat de amnestiewetten afgekondigd werden na
confrontaties met de militairen liet zien hoe de verhouding was tussen de mogelijkheid tot
vervolging en de macht van de militairen veranderd was ten gunste van de militairen. En ook
het pardon van Menem was een poging tot appeasement ten tijde van grote onrust onder de
militairen.180 Met andere woorden, de militairen hadden nog dusdanig veel macht dat
vervolging pas mogelijk leek met hun toestemming. Een verder destabiliserende factor was
het grote aantal daders. Orentlicher stelt hierom voor niet alle misdaden te bestraffen maar een
aantal te selecteren die als voorbeeld moeten dienen.181
Americas Watch is positiever in haar oordeel en stelt dat in grote delen van de
Argentijnse samenleving meer aandacht is voor mensenrechtenkwesties en de voordelen van
democratie. En belangrijker: er zijn essentiële stappen ondernomen in het vaststellen van de
waarheid in de eerste plaats door waarheidscommissie maar ook ten gevolge van ‘Zaak 13’.
Hoewel gerechtigheid (nog) niet bereikt is heeft de rechtszaak laten zien dat gruwelijke
misdaden niet onbestraft mogen blijven.182

Twee jaar later echter, in juni 1989, vijf maanden voor het einde van zijn ambtstermijn, trad
Alfonsín af en nam de Peronist Carlos Menem de macht over. Hoewel Menem zelf slachtoffer
was van de Vuile Oorlog kondigde hij op 6 oktober 1989 het eerste generaal pardon af voor
officieren die veroordeeld waren voor hun bijdrage in de Falkland/Malvinas oorlog of
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deelname in de militaire opstanden van de jaren ervoor, voor burgers die voor politieke
misdaden waren veroordeeld en voor de 39 officieren die terecht stonden voor ontvoering,
marteling en moord. Ondanks felle protesten van de bevolking kondigde Menem ruim een
jaar later een tweede generaal pardon af.183 Dit keer profiteerden ook de al veroordeelde
juntaleden, generaal Camps en zijn opvolger Richieri, Suárez Mason en guerrillaleider
Firmenich. Het handjevol militairen dat veroordeeld was voor schendingen van de
mensenrechten was weer op vrije voeten.
Menem verdedigde het verlenen van gratie met het argument dat het de nationale
verzoening zou bevorderen. Bovendien zou zijn eigen gevangenschap de actie legitimiteit
geven. Het verzoeningsargument bleek echter slechts retoriek: de leden van de strijdkrachten
bleven volhouden dat de repressie noodzakelijk was om subversieve elementen uit te roeien.
Videla eiste zelfs een excuus van de samenleving, hij had immers bijgedragen aan de
overwinning op de subversie.184 Ook de verdere acties van de regering Menem lieten zien dat
de verzoeningsretoriek hol was: weduwes en kinderen van desaparecidos ontvingen slechts
magere sociale bijstand en alleen na veel vernederende bureaucratische procedures te hebben
doorlopen; de schadevergoeding voor politieke gevangenen werd alleen toegekend in de
enkele gevallen waarin de zeer strenge verjaringstermijn nog niet verlopen was; forensisch
antropologen van het Equipo Argentino de Antropología Forense kregen niet alleen te maken
met weinig behulpzame rechters maar ook met bureaucratische obstakels bij het opgraven en
identificeren van stoffelijke overschotten uit clandestiene begraafplaatsen; en de Genetische
Databank die moest helpen bij de zoektocht naar in gevangenschap geboren kinderen kreeg
nauwelijks financiële steun van de regering.185

Het generaal pardon van Menem heeft zoals gezegd echter wel geleid tot grote protesten
onder de bevolking wat aangeeft dat het bewustzijn gegroeid is onder de Argentijnse
bevolking. Bovendien blijkt hieruit dat de onvoorwaardelijke steun in de samenleving voor de
strijdkrachten aan het afbrokkelen is.
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De waarheidsrechtszaken
Midden jaren negentig leek de aandacht helaas weer verslapt. In 1994 begon de Senaat een
onderzoek naar de betrokkenheid van een aantal officieren bij mensenrechtenschendingen
tijdens de Vuile Oorlog in verband met een aantal verzoeken om promotie van
marineofficieren waar de Senaat haar goedkeuring voor moet verlenen. De officieren
bekenden hun medeplichtigheid aan de gruwelijkheden die hadden plaatsgevonden onder het
vorige regime maar deze bekentenissen brachten nauwelijks een reactie teweeg.186 Pas na de
schokkende bekentenissen van ex-marineofficier Adolfo Fransisco Scilingo in maart 1995
schrok Argentinië wakker. Scilingo bekende betrokken te zijn geweest bij de ‘verdwijning’
van politieke gevangenen in 1976-1977. Hij vertelde hoe de slachtoffers gedrogeerd maar
levend vanuit vliegtuigen in de oceaan werden gedumpt, hun lichamen verzwaard zodat ze
niet teruggevonden zouden worden.187 Scilingo, gekweld door de wetenschap dat hij mede
verantwoordelijk was voor de dood van vele slachtoffers, had al meerdere malen geprobeerd
de militaire leiding er van te overtuigen de misdaden publiekelijk te erkennen.188 Volgens
hem opereerden hij en vele anderen op expliciet bevel van de legerleiding. Hij was er van
overtuigd dat ‘unless we tell the truth regarding the disappeared, no peace will be possible’.189
De bekentenissen zetten een golf van protest in beweging: maandenlang verschenen bijna
dagelijks artikelen over de kwestie in kranten en duizenden gingen de straat op in
demonstraties voor meer informatie van de regering en de strijdkrachten over het lot van de
desaparecidos.190 De nieuwe generatie, tot dan toe weinig geïnteresseerd in de nalatenschap
van de militaire dictatuur, was geschokt. De bekentenissen van de marineofficier leken de
strijdkrachten en de nabestaanden weer net zo tegenover elkaar te zetten als vlak na het einde
van de Vuile Oorlog. Generaal Martín Balza, opperbevelhebber van het Argentijnse leger,
wist dit goeddeels te voorkomen door een verklaring uit te vaardigen die voor het eerst brak
met de lange traditie van rechtvaardiging van de repressieve praktijken. In tegenstelling tot
president Menem die Scilingo af probeerde te schilderen als een onbetrouwbaar figuur en
hernieuwd onderzoek naar de zaak zinloos en zelfs schadelijk achtte, erkende Balza het feit
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dat er grove mensenrechtenschendingen hadden plaatsgevonden tijdens het militaire
bewind.191 Tegen de achtergrond van een geringe kennis van de waarheid en een zeer
beperkte erkenning van het verleden brachten de onthullingen een enorme opschudding
teweeg en deden ze de roep om heropening van de mensenrechtenzaken herleven.192 In een
poging de amnestiewetten van midden jaren tachtig te omzeilen verzochten de Dwaze
Moeders en het CELS om zogenaamde ‘waarheidsrechtszaken’, gebaseerd op het
internationale recht op waarheid.193 Zij dienden verzoeken in voor een juridisch onderzoek in
twee zaken vanuit het idee dat de onmogelijkheid tot het straffen van de daders niets afdeed
aan het recht op volledige waarheid over het lot van de slachtoffers, een recht dat vastligt in
het internationale recht en sinds de constitutionele hervorming van 1994 ook door de
grondwet bekrachtigd werd.194 De twee zaken die werden voorgedragen waren van Mónica
Candelaria Mignone, verdwenen nadat ze voor het laatst gezien was in de ESMA in mei 1976,
en van Alejandra Lapaco, verdwenen op 17 maart 1977. Het CELS oefende druk uit op de
rechtbank om de marine en het leger te vragen een lijst op te stellen met alle vermiste
gevangenen. De hoop was dat dit zou leiden tot een officiële en institutionele erkenning van
de zaken die Scilingo ook al noemde, alsmede de juridische erkenning van zowel het Recht op
Waarheid als het Recht op Rouw.195
Het voordeel van de waarheidsrechtszaken was dat rechtbanken de bevoegdheid
hebben verdachten en getuigen te dagvaarden. Aanklagen en veroordelen behoorden niet tot
de mogelijkheden maar juridisch onderzoek wel, waardoor de hoop herleefde dat het
verzamelde materiaal misschien op een later tijdstip alsnog tot gerechtelijke vervolging zou
kunnen leiden.
In april 1995 oordeelde de rechtbank van Buenos Aires in de zaak-Mignone dat de
bevelvoerder van de marine dossiers moest achterhalen met informatie over wat er in de
ESMA was gebeurd, inclusief de namen en het lot van de kinderen die daar in gevangenschap
waren geboren. De rechtbank erkende hiermee het recht van nabestaanden op de waarheid
omtrent het lot van de slachtoffers, alsmede de plicht van het hof om de nabestaanden hierin
bij te staan.
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In de Lapaco-zaak oordeelde de rechtbank zelfs dat het ministerie van Defensie alle
informatie moest overleggen die de strijdkrachten hadden omtrent het lot van Alejandra
Lapaco én andere gevangenen die waren ‘verdwenen’ tussen 1976 en 1983. De strijdkrachten
werkten echter niet mee en weigerden in beide zaken de jurisdictie van de rechtbank te
erkennen op grond van het ne bis in idem-beginsel.196 Onder druk van de militairen sloeg de
meerderheid van de rechters om in een minderheid en de onderzoeken werden stilgelegd.
De advocaten van de nabestaanden accepteerden de uitspraken niet en gingen in hoger
beroep. Pas na drie jaar, op 13 augustus 1998, oordeelde het Hooggerechtshof dat heropening
van de zaken zinloos was aangezien er geen juridische basis was voor vervolging, maar ook
hier eindigden de waarheidsrechtszaken niet. In november van datzelfde jaar diende de
moeder van Alejandra Lapaco een klacht in bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de
Mensenrechten. Een jaar later, op 15 november 1999, werd een akkoord bereikt waarbij de
Argentijnse staat het recht op waarheid erkende en de bescherming van dit recht beloofde te
waarborgen door middel van toepassing van alle middelen beschikbaar ter opheldering van
het lot van verdwenen personen.197 Hiermee had de Argentijnse regering de officiële
verplichting de juridische onderzoeken naar het lot van de desaparecidos voort te zetten.
De waarheidsrechtszaken werden hervat en nieuwe werden gestart. De rechtbank van
La Plata had al snel informatie verzameld in meer dan tweeduizend ‘verdwijningen’
waaronder veel nieuwe zaken die nog niet voorkwamen in het CONADEP rapport. Militairen
en politiepersoneel hadden echter een bijzondere status in de waarheidsrechtszaken. In het
Argentijnse stelsel hoeven verdachten niet te getuigen onder ede zodat ze geen belastende
informatie tegen zichzelf geven. Getuigen daarentegen kunnen gedagvaard worden en dus
gedwongen worden informatie te overleggen. Aangezien in een waarheidsrechtszaak niemand
aangeklaagd of veroordeeld kan worden zijn er ook geen gedaagden, alleen getuigen. De
militairen weigerden echter hun medewerking uit angst voor toekomstige rechtszaken of
rechtszaken in het buitenland en zagen zich hierin gesteund door de legerleiding. Een aantal
rechters besloot hierop de getuigen te laten arresteren tot zij wel wilden getuigen of aan te
klagen voor meineed in geval van een valse getuigenis. In december 1999 gaf de rechtbank
van Bahía Blanca de opdracht Julián Corres te arresteren, voormalig hoofd beveiliging van
een geheim detentiecentrum, nadat hij geweigerd had te getuigen. Corres ontkende vervolgens
deelname aan martelpraktijken en werd veroordeeld voor meineed. In 2000 volgden meer

196

Het ne bis in idem-beginsel bepaalt dat iemand niet voor een tweede maal veroordeeld mag worden voor
hetzelfde misdrijf en de krijgsmacht was hield vol dat de zaken al voor een militaire rechtbank waren geweest.
197
Argentina, Human Rights Watch, 18.

53

arrestatiebevelen voor officieren die weigerden mee te werken, wat leidde tot onrust en
protesten op hoog niveau binnen de strijdkrachten. Corres en anderen dienden een hoger
beroep in bij het Nationale Hof van Cassatie, dat op 13 september 2000 de arrestaties voor
meineed nietig verklaarde met het argument dat zowel gedaagden als getuigen het recht
hebben op bescherming tegen het zichzelf beschuldigen.198 Hiermee kwam opnieuw een
poging tot gerechtigheid tot een teleurstellend einde.

De gestolen kinderen
Uitgesloten van het generaal pardon van Menem maar ook van de amnestiewetten van
Alfonsín waren de diefstal van baby’s geboren in geheime gevangenissen en de
daaropvolgende adoptie van deze baby’s door militaire families onder een valse identiteit. De
zoektocht naar deze kinderen was in gang gezet met een genetische databank ingesteld door
Alfonsín en werd voortgezet en gecentraliseerd in de in 1992 ingestelde Comisión Nacional
para el Derecho a la Identidad (nationale commissie voor het recht op identiteit, CONADI),
een commissie die gebaseerd is op het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het
Kind.199
Naast de verklaring waarin hij erkende dat de strijdkrachten fouten hadden gemaakt in de
vuile oorlog deed generaal Balza in juni 1998 nog een controversiële uitspraak. Hij verklaarde
dat het onderdeel van het beleid van de eerste junta was geweest kinderen van de vermeende
revolutionairen te scheiden. Kort hierop werden Videla en Massera gearresteerd voor het
stelen van baby’s die in geheime gevangenissen geboren waren en al snel volgden meer
zaken. Onder de overige aangeklaagden bevonden zich onder andere Suárez Mason, Bignone,
Nicolaides en Franco. Deze laatste twee werden aangeklaagd voor het in de doofpot stoppen
van de kinderroof.
De twee rechters die verantwoordelijk waren voor de aanklachten tegen Videla en
Massera, Marquevich en Bagnasco, kwamen tot de conclusie dat de kinderroof onderdeel was
van een systematisch, centraal gecoördineerd plan. Volgens getuigen kenden verschillende
clandestiene gevangenissen, waaronder de ESMA, ‘kraamafdelingen’ waar de zwangere
vrouwen werden vastgebonden en geblinddoekt. Hun identiteit moest strikt geheim blijven.
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Volgens verschillende getuigenissen wilden de junta’s met de kinderroof voorkomen dat de
kinderen op zouden groeien in een omgeving die vijandig was ten opzichte van het de facto
regime in het bijzonder en de militairen in het algemeen.200 Marquevich oordeelde verder dat
de misdaden van dergelijke gruwelijke aard waren dat ze als misdaden tegen de menselijkheid
beschouwd moesten worden. Onder het internationaal recht kunnen misdaden tegen de
menselijkheid niet verjaren en vormt het ex post facto-beginsel geen obstakel.201 In 1999 wees
het Hof van Beroep het bezwaar van Videla en Massera dat zij al eens voor deze misdaden
veroordeeld waren af. Het Hof bepaalde dat de verdwijning van de kinderen nog voortduurde
tot de kinderen gevonden waren en teruggebracht bij de rechtmatige families en in gevallen
waar dit al wel gebeurd was achtte het Hof de verstreken termijn te kort. De opgelegde
huisarrest bleef dan ook gehandhaafd. Eind 2005 stelde de rechter een besluit over vervolging
opnieuw uit waardoor begin 2006 nog steeds niemand veroordeeld was voor de ontvoering
van de pasgeboren baby’s.202

Vooruitgang
In november 1978 ontvoerde een politiemacht José Poblete Roa, zijn vrouw Gertrudis Hlaczik
en hun acht maanden oude dochter Claudia Victoria en martelde hen in Olimpo, een
clandestiene gevangenis in Buenos Aires. De ouders ‘verdwenen’ en hun dochter werd pas na
22 jaar teruggevonden bij een inmiddels gepensioneerd politie-echtpaar dat haar echte
identiteit al die tijd verborgen had gehouden. De rechtszaak verliep als andere rechtszaken in
verband met kinderroof totdat het CELS in oktober 2000 een verzoek indiende om de
amnestiewetten van 1986 en 1987 nietig te verklaren om zo ook de vervolging mogelijk te
maken voor de marteling en verdwijning van de ouders van Claudia. In maart 2001 oordeelde
rechter Gabriel Cavallo dat de amnestiewetten inderdaad in strijd waren met de grondwet en
ook met de internationale verplichtingen van Argentinië. Zijn oordeel was gebaseerd op het
feit dat het om misdaden tegen de menselijkheid ging waar geen verjaringstermijn op van
toepassing was. Bovendien dwongen de grondwet en nationale wetgeving in Argentinië
respect af voor internationale wetgeving, wetgeving die amnestiewetten voor dergelijke
misdrijven niet toestond.
Het Hof van Beroep bevestigde deze uitspraak later dat jaar en ook de Senaat
vaardigde een wet uit die de amnestiewetten nietig verklaarde. Het Hooggerechtshof moest
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echter nog oordelen in de zaak. In het Argentijnse recht betekent een nietigverklaring door het
Hooggerechtshof niet alleen dat de wet niet van toepassing is in de zaak voorhanden maar dat
eerdere beslissingen die genomen zijn ten tijde van de wet teruggedraaid moeten worden. Pas
dan zouden nieuwe rechtszaken gevoerd kunnen worden voor martelingen en verdwijningen.
Vijf jaar na de eerste uitspraak van Cavallo kwam het Hooggerechtshof eindelijk met
een uitspraak. Op 14 juni 2005 verklaarde het Hof met zeven stemmen voor, een tegen en een
onthouding, de Ley de Punto Final en de Ley de Obediencia Debida ongrondwettig, ongeldig
en nietig. Ook keurde het Hooggerechtshof de wet van de Senaat goed die de amnestiewetten
nietig verklaarde, waarmee de weg geopend werd voor nieuwe rechtszaken. Inmiddels heeft
het Hof van Beroep van Buenos Aires voormalig politieagent Julio Héctor Simón veroordeeld
tot 25 jaar gevangenisstraf voor de verdwijning en marteling van José Poblete Roa, zijn vrouw
Gertrudis Hlaczik.203 Eén van de getuigen in dat proces, de 77-jarige Jorge Julio López,
verdween echter tijdens het proces en anderen werden bedreigd. Het vermoeden bestaat dat
López ontvoerd is door machtige tegenstanders van de strafrechtelijke vervolgingen in een
poging veroordelingen te voorkomen.

Met de verkiezing in 2003 van president Néstor Carlos Kirchner lijkt Argentinië definitief af
te willen rekenen met het verleden. Hij stimuleerde bovengenoemde juridische
ontwikkelingen en een van de eerste acties die hij ondernam was het mogelijk maken van de
uitlevering van oorlogsmisdadigers naar Europese en andere landen. Eerdere presidenten
hadden uitlevering juist steeds tegengehouden. Kirchner bepaalde verder dat de ESMA een
museum zou worden en dat de dag dat de coup gepleegd werd in 1976 in de toekomst
herdacht zou worden door 24 maart uit te roepen tot nationale herdenkingsdag. Kirchner lijkt
hiermee de eerste president die openlijk stappen onderneemt om te voorkomen dat het
verleden vergeten wordt.
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Chili
In tegenstelling tot in Argentinië heeft het caudillismo in Chili nooit een belangrijke rol
gespeeld. Het land slaagde erin al vroeg na de afscheiding van Spanje in 1818 de eenheid te
bestendigen en een langdurige, stabiele ontwikkeling in te zetten. Onder invloed van de
integratie in de wereldeconomie en de daaruit ontstane exporteconomie slaagde de oligarchie
van grootgrondbezitters en rijke handelaren er eind negentiende eeuw in het bestuurlijk
apparaat, de rechterlijke macht en de politie en het leger te moderniseren. De toch al weinig
aanwezige, regionaal gebaseerde caudillos konden op deze manier volledig uitgeschakeld
worden.
De overwinning in de Salpeteroorlog tegen Peru en Bolivia in 1883 gaf nog een extra
impuls aan de modernisering van het leger en Chili wist in tegenstelling tot Argentinië een
hoge graad van professionalisering te bereiken die gekenmerkt werd door een apolitieke
houding van de strijdkrachten. De strijdkrachten plaatsten zichzelf boven de heersende
oligarchie en beschouwden zich verantwoordelijk voor de bescherming van het nationale
belang. 204
De lange traditie van sterke en stabiele constitutionele regeringen werd kort
onderbroken door de burgeroorlog van 1891 die een nieuwe politieke orde inluidde. Het
autocratische presidentiële systeem werd afgeschaft en Chili werd een parlementaire
republiek met vier grote politieke partijen: de Liberale Partij, de Conservatieve Partij, de in
1861 van de Liberalen afgesplitste Radicale Partij en de Democraten. De prioriteit van alle
partijen lag bij het behouden van de status-quo waardoor een politiek systeem ontstond dat
gekenmerkt werd door corruptie en inefficiëntie.
Begin twintigste eeuw groeide de onrust onder de arbeiders- en middenklasse en werd
het de oligarchie duidelijk dat zij niet langer de belangen van de rest van de Chileense
samenleving kon negeren. De populistische politicus Arturo Alessandri zou de massa’s
moeten bedaren met slechts minimale sociale veranderingen. In 1920 won Alessandri met
steun van een liberale coalitie de verkiezingen maar al snel werd duidelijk dat hij zijn
verkiezingsbeloften niet kon waarmaken. De liberalen zegden vrijwel direct hun steun op en
het Congres blokkeerde alle politieke en sociale hervormingen die Alessandri voorstelde.
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De militairen, voorstanders van het hervormingsprogramma van Alessandri, zorgden
er na een aantal militaire coups voor dat Alessandri zijn voorstellen uit kon werken. Het
resultaat was een nieuwe grondwet in 1925. Deze grondwet herstelde de balans tussen
Congres en regering en maakte daarmee niet alleen een einde aan de parlementaire republiek
maar ook aan de hegemonie van de oligarchie. De militairen hielden hun greep op de politiek
echter vast en een tweede onderbreking van de constitutionele traditie was het gevolg. Tussen
1927 en 1931 kende Chili een militaire dictatuur onder leiding van Carlos Ibañez del Campo.
De oppositie werd onderdrukt en politieke vijanden werden gevangen gezet of gedeporteerd.
Hij bleek echter niet in staat de zware economische crisis ten gevolge van de beurskrach van
1929 het hoofd te bieden en trad in 1931 af. Opnieuw volgde een reeks militaire coups om
uiteindelijk de weg vrij te maken voor verkiezingen in 1932. Alessandri keerde terug als
president en vergrootte de invloed van de staat in de economie. Maar het lukte ook hem niet
de structurele economische problemen op te lossen. In een poging zijn machtsbasis te
behouden probeerde hij critici monddood te maken door vijandige kranten te sluiten en
kritische politici te verbannen, maar uiteindelijk werd dit juist zijn ondergang. Een enorme
mobilisatie van arbeiders, boeren en de middenklasse ter verdediging van de democratie en ter
bevordering van sociale vooruitgang was het gevolg. Zij verenigden zich in het Frente
Popular (Volksfront), dat bestond uit Socialisten, Communisten en Radicalen en wonnen in
1938 met kandidaat Pedro Aguirre Cerda de presidentsverkiezingen.
Met het aantreden van de Volksfrontregering kreeg de zogenaamde Estado de
Compromiso gestalte.205 De centrumlinkse coalitie in de regering die vooral de stedelijke
belangen vertegenwoordigde stond tegenover een overwegend rechts parlement, dat de
belangen van de grootgrondbezitters behartigde. Een politieke patstelling werd voorkomen
door een aantal compromissen te sluiten. De agrarische elite zou de groei van de industrie niet
in de weg staan in ruil voor een beleid dat mobilisatie van de boerenbevolking zou
voorkomen. Ook de landhervormingen werden van de politieke agenda gehaald.
Pas eind jaren vijftig kwam er een einde aan deze Estado de Compromiso. De
Volksfrontcoalitie viel uiteen waarmee de matigende factor van de Radicalen wegviel en er
verscheen

een

nieuwe

partij

ten

tonele,

de

Partido

Demócrata

Cristiano

(Christendemocratische Partij, PDC).206 Onder invloed van de hervormingen binnen de
Katholieke Kerk, die meer en meer aanspoorden tot sociale hervormingen, was de traditionele
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link tussen de Conservatieve Partij en de Kerk zwakker geworden, waarop twee groepen
‘sociale christenen’ zich afsplitsten en in 1957 uiteindelijk samen verder gingen en de PDC
oprichtten.207
Onder leiding van Eduardo Frei Montalva behaalde de PDC onverwacht veel stemmen
in de presidentsverkiezingen van 1958, waarop de partij besloot zich nog meer te richten op
mobilisatie van de stedelijke en agrarische lagere klassen. Rond diezelfde tijd werd de invloed
van de Cubaanse Revolutie (1959) merkbaar in Chili. In reactie op de communistische
revolutie van Fidel Castro steunden de Verenigde Staten op het hele continent
hervormingsgezinde bewegingen in de hoop op die manier nieuwe socialistische revoluties te
kunnen voorkomen. De PDC was zo´n reformistische partij en wist mede dankzij de steun van
de Verenigde Staten de verkiezingen van 1964 te winnen.208 Dankzij de enorme groei van de
PDC kon de partij in korte tijd het politieke centrum veroveren op de Radicale Partij en nadat
ze een jaar later ook in het parlement een meerderheid behaalde kwam er een definitief einde
aan de Estado de Compromiso.209
De aantrekkingskracht van de PDC lag in de ‘derde weg’ die zij nastreefde. Het doel
was in een zogenaamde sociedad comunitaria (samenleving van gemeenschappen) zowel het
kapitalisme als het socialisme te overstijgen. De meningen liepen echter uiteen met betrekking
tot hoe deze samenleving er precies uit moest zien, maar duidelijk was dat de leden van de
partij sociale hervormingen voor ogen hadden binnen de democratische traditie. Ze wilden de
extreme ongelijkheden bestrijden zonder een gewelddadige klassenstrijd te ontketenen, ofwel
een revolución en libertad (revolutie in vrijheid) bewerkstelligen. Frei kondigde
hervormingen aan op vier gebieden. Ten eerste stelde hij de promoción popular in werking:
een uitbreiding van lokale netwerken en zelfhulporganisaties onder de bevolking van volksen krottenwijken. Daarnaast breidde hij het budget voor onderwijs en welzijn uit, waardoor er
een enorme groei op alle vlakken plaats vond. Rond 1970 ging bijvoorbeeld al vijfennegentig
procent van alle kinderen naar de basisschool.210
Ten derde voerde hij een aantal verregaande agrarische hervormingen door. Hij
stimuleerde het vormen van vakbonden en het onteigenen van land. In juli 1967 ondertekende
hij een landhervormingswet die het mogelijk maakte dat haciendas groter dan tachtig hectares
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onteigend werden. De meer radicale vleugel binnen de PDC en ook de linkse partijen waren
echter nog niet tevreden met deze toch al drastische hervormingen en verdedigden meer
extreme hervormingen in een hoger tempo.
Een vierde gebied van hervorming was de koperindustrie. De voorgenoemde
hervormingen kostten veel geld en Frei hoopte ze te kunnen betalen door de kopermijnen te
‘chileniseren’, een proces dat hij de chileanización van de mijnen noemde. De staat nam 51
procent van de aandelen over van de Amerikaanse bedrijven, waardoor de mijnen in essentie
in Chileense handen kwamen. Bovendien kreeg de mijnindustrie een belastingvoordeel in ruil
voor een verhoging van de productie en de investeringen. Helaas hadden deze maatregelen
niet het beoogde effect. Reeds onder grote druk van de linkse partijen en de radicale vleugel
binnen de PDC die een extremere onteigening van de Amerikaanse bedrijven voorstond,
faalden de mijnen in het uitbreiden van de productie en daarmee ook in het verhogen van de
staatsinkomsten.211

Frei had met zijn verkiezingsbeloften hoge verwachtingen gewekt maar al snel bleek dat hij
deze slechts gedeeltelijk waar kon maken. De economie werd beheerst door een kleine groep
Chilenen die het grootste deel van de industriële en economische bedrijven in handen hadden.
In plaats van de rijkdom meer te verdelen begon Frei met het stimuleren van buitenlandse
investeringen waardoor de invloed van met name Amerikaanse multinationals groeide zonder
dat deze investeringen noemenswaardige werkgelegenheid creëerden. Toen Frei in 1966 de
lonen bevroor en hard optrad tegen stakingen wakkerde hij de strijdlust onder de
communistische en socialistische vakbondsleiders verder aan.
En ook bij rechts groeide de onrust. Dankzij een christendemocratische president, die
ook nog eens een meerderheid in het congres had, zag rechts zich steeds verder in het nauw
gedreven. In 1966 besloten de conservatieven en liberalen zich te verenigen en richtten zij de
Partido Nacional (Nationale Partij, PN) op. Het hervormingsprogramma van Frei was
afhankelijk van een stabiele, groeiende economie zodat de middenklasse niet zou lijden onder
de inkomensnivellering en de status-quo intact kon blijven maar na 1967 zakte de economie
opnieuw in met groeiende inkomensongelijkheden en een forse daling van de levensstandaard
tot gevolg. De onrust bij de agrarische en stedelijke lagere klassen groeide en het onvermogen
van de regering Frei de economische problemen het hoofd te bieden dreef deze groeperingen
meer en meer in de handen van de communisten en de socialisten. Ook bij links was deze
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tendens merkbaar. In augustus 1965 ontstond een nieuwe partij op de Universiteit van
Concepción, het Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Revolutionair Linkse Beweging,
MIR). Che Guevara was een sterke inspiratiebron voor deze partij die een gewapende
revolutie voorstond om een einde te maken aan het kapitalisme.
Niet alleen onder aanhangers van links was de invloed van Guevara´s pogingen een
revolutie te ontketenen in Bolivia merkbaar, de gehele samenleving radicaliseerde. Het aantal
stakingen groeide en vanaf maart 1968 was er zelfs sprake van stedelijk terrorisme, zij het op
kleine schaal.212 De regering zag zich genoodzaakt de repressie uit te breiden en de rechtse
partijen zagen zich steeds meer gerechtvaardigd in het idee dat Chili in verval raakte. De
ontwikkelingen ondermijnden echter ook de consensus binnen de PDC en een incident
waarbij de politie acht bezetters doodschoot bij een ontruiming leidde tot grote
verontwaardiging in de hele Chileense samenleving. Binnen de PDC had het voorval de
afsplitsing van de meer radicale christendemocraten tot gevolg. Zij richtten hun eigen partij
op, het Movimiento de Acción Popular Unitaria (Beweging voor Unitaristische Volksactie,
MAPU), dat later deel zou gaan uitmaken van Allendes Unidad Popular.

Salvador Allendes weg naar het socialisme
In een poging de schade te beperken schoof de PDC de leider van de linkse vleugel binnen de
partij, Radomiro Tomic, naar voren als presidentskandidaat voor de verkiezingen van 1970.
De rechtse partijen lieten zich vertegenwoordigen door oud-president Jorge Alessandri
waarop de linkse partijen zich genoodzaakt zagen zich te verenigen in de Unidad Popular
(Volkseenheid, UP).213 Ondanks dat alle linkse partijen in de coalitie kozen voor een
vreedzame weg naar een socialistische staat, de zogenaamde vía pacífica, bestonden er
principiële verschillen tussen de Socialistische Partij (Partido Socialista, PS) en de
Communistische Partij (Partido Comunista, PC).214 Waar de PC de Sovjet-Unie als leider van
de internationale communistische beweging accepteerde zagen de socialisten hun partij als
een authentiek Latijns-Amerikaanse radicale beweging gebaseerd op specifiek LatijnsAmerikaanse behoeften en idealen. Een tweede, steeds belangrijker wordend geschilpunt
tussen de beide partijen had te maken met de overname van de macht en het type coalitie dat
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dit moest bewerkstelligen. De communisten waren voorstanders van een brede alliantie van
alle progressieve en anti-imperialistische partijen die meerdere klassen vertegenwoordigden.
In hun ogen was een dergelijke brede coalitie noodzakelijk om van de vijand, politiek rechts,
te kunnen winnen. Zij hadden dan ook een alliantie met bijvoorbeeld de radicalen (Partido
Radical, PR) en de PDC voor ogen. De socialisten waren echter van mening dat dergelijke
‘reformistische’ partijen de coalitie zouden verzwakken en zagen de PR en de PDC eerder als
vijanden dan als bondgenoten. Met de Cubaanse Revolutie, waar de socialisten erin geslaagd
waren de macht te veroveren, werd het de Chileense socialisten bovendien duidelijk wat de
mogelijke uitkomst kon zijn van een gewapende revolutie.
Salvador Allende Gossens werd gekozen tot presidentskandidaat voor de UP en won
de verkiezingen met een kleine overwinning maar omdat het verschil in behaalde stemmen zo
klein was moest het Congres de verkiezingsuitslag bevestigen.215 De PDC trad op als
bemiddelaar om de onrust die ontstaan was over het zeer radicale program van de UP weg te
nemen. Tomic zegde zijn steun toe aan Allende mits deze een ‘statuut van grondwettelijke
garanties’ ondertekende waarin Allende onder andere verklaarde de rechten van alle politieke
partijen en het recht op privéonderwijs te respecteren alsmede het monopolie van wapens van
de strijdkrachten. Het statuut was een treffende illustratie van het wantrouwen dat heerste
onder de politieke partijen maar Allende ondertekende en wist met zijn verzoenende houding
de gemoederen te bedaren. Op 4 november 1970 werd hij officieel geïnstalleerd als eerste
socialistische president van Chili.
Bij zijn inauguratie zei Allende een vreedzame weg naar socialisme na te streven
binnen de grenzen van de democratie en dat de

‘macht van het volk betekent, dat wij de pijlers waarop de minderheden steunen, die
ons land van oudsher tot onderontwikkeling veroordeeld hebben, omver zullen
halen.[…] We zullen het belastingsysteem, dat in dienst staat van de winst en dat de
armen altijd zwaarder belast heeft dan de rijken, afschaffen. [en w]e zullen een einde
maken aan het grootgrondbezit.’216
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Vanaf het begin van Allendes termijn werkte de regering vol enthousiasme aan de vervulling
van haar verkiezingsprogramma. De belangrijkste hervormingen moesten, net als onder Frei,
plaatsvinden op het gebied van de kopermijnen, het grootgrondbezit en de industrie maar zij
waren radicaler van aard dan ten tijde van de Christendemocratische regering . De twee
grootste kopercoöperaties, Anaconda en Kennecott, waren destijds akkoord gegaan met de
plannen van Frei maar werden nu geconfronteerd met een totale nationalisatie. Bovendien
bepaalde Allende dat in plaats van aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding voor
de onteigeningen de bedrijven de staat een gezamenlijk bedrag van $388 miljoen verschuldigd
waren.217 Anaconda en Kennecott spanden hierop rechtszaken tegen de Chileense staat aan in
onder andere New York met niet alleen een daling van Amerikaanse afname van koper tot
gevolg maar ook Amerikaanse blokkade van Chileense leningen bij zowel Inter-Amerikaanse
als Amerikaanse banken.218
Ter verergering van de situatie hadden de nationalisaties niet het beoogde effect:
zowel de productie als de winst daalde. Daarnaast bleven de mijnwerkers vasthouden aan de
eis van hogere lonen waarin zij zich vóór de nationalisaties nog gesteund zagen door de linkse
partijen, maar waarvan de regering had gehoopt dat deze af zou zwakken zodra de mijnen in
Chileense handen zouden zijn. De onvrede bleef echter bestaan en de PDC, die nu grote
invloed had in de vakbonden van de mijnwerkers, speelde hier handig op in. Een golf van
stakingen was het gevolg, wat leidde tot een situatie waar de regering Allende steeds minder
grip op had.
De agrarische hervormingen waren zo mogelijk nog controversiëler dan die in de
mijnindustrie, deels vanwege de tegenstrijdige visies over de toekomst van de landbouw
binnen de UP.219 De Minister van Landbouw versnelde desalniettemin het proces van
onteigening van alle boerenbedrijven groter dan tachtig hectares en met succes; eind 1972
waren ze allen onteigend en opgedeeld.220 Uit onvrede over de hervormingen, die volgens de
PR en de MIR nog niet ver genoeg gingen, stimuleerde de MIR de illegale overname van
bedrijven door boeren.221 Veel van deze bedrijven waren echter kleiner dan de tachtig
hectares en de zogenaamde tomas (overnames) plaatsten Allende in een moeilijke positie.
Niets doen tegen de tomas zou in strijd zijn met de landhervormingswet van juli 1967, terwijl
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ingrijpen in de vorm van ontruimingen opgevat zou worden als verraad door zijn eigen
coalitiepartijen, PR en MIR. Allende slaagde erin met een tijdelijk bestuur voor de ingenomen
bedrijven een crisis te voorkomen maar dit nam niet weg dat de onrust op het platteland leidde
tot een drastische daling van de productie en de regering zag zich gedwongen meer dan de
helft van de winst uit de export te besteden aan voedsel.222
De meeste weerstand ondervond Allende echter bij het doorvoeren van de
hervormingen in de industrie aangezien deze de sinds lang verworven rechten aantastten van
ondermeer de machtige financiële conglomeraten. Bovendien ontbrak ook hier eenheid binnen
de UP coalitie en leidden de hervormingen tot stakingen en onrust.223 De regering raakte al
snel de grip kwijt op het proces toen fabrieksarbeiders net als de boeren met de
landbouwondernemingen deden zelf industriële ondernemingen overnamen. Het resultaat van
deze industriële tomas

waren zogenaamde cordones industriales (industriële gordels)

waarbinnen de arbeiders volledige onafhankelijkheid van de staat claimden.
Aanvankelijk leek het beleid van de UP succes te hebben en lukte het de regering de
levensomstandigheden van velen te verbeteren. De loonsverhogingen verbeterden de
koopkracht, wat leidde tot een grotere vraag naar consumptiegoederen. De industriële
productie steeg en daarmee ook de werkgelegenheid. Bovendien vergrootte Allende het
budget voor gezondheidszorg, woningbouw en onderwijs aanzienlijk en breidde hij het
systeem van sociale voorzieningen uit. De regering negeerde echter de stijgende inflatie
voortvloeiende uit haar beleid en raakte door de groeiende ontrust meer en meer afhankelijk
van de import. Omdat de koperprijzen waren gedaald raakten echter de buitenlandse reserves
op aangezien Chili altijd afhankelijk was geweest van een exportproduct (eerst nitraat, later
koper). Zoals gezegd blokkeerden de Verenigde Staten de leenaanvragen van Chili maar ook
de economische hulp die vervolgens uit onder andere West-Europa en de Sovjet-Unie kwam
bleek niet genoeg om de economische aftakeling van Chili te stoppen.224
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Naast de groeiende economische problemen begonnen steeds meer krachten zich tegen
Allendes politiek te keren. Om te beginnen had de UP maar iets meer dan eenderde van de
stemmen behaald en had de coalitie geen meerderheid in het Congres. Gezien deze politiek
zorgelijke positie had Allende misschien beter met een meer gematigd beleid kunnen
beginnen. Een alliantie met de PDC had verder kunnen helpen in het isoleren van de rechtse
partijen waardoor de UP wellicht een grotere kans zou hebben gehad haar verkiezingsbeloften
waar te maken. In plaats daarvan zette de UP de versnelde landhervormingen en de
grootschalige onteigeningen en nationalisaties door, hiermee de PDC verder van zich
verwijderend. Ook de rechterlijke macht, de volledige economische gevestigde orde, de
Katholieke Kerk en een groot deel van het officierenkorps van de strijdkrachten en de politie
waren tegen de doelstellingen van de Unidad Popular.225
Daarnaast was er de verdeeldheid binnen de coalitie. Een deel van zijn eigen partij
koos onder leiding van de secretaris-generaal van de socialisten Carlos Altamirano samen met
het MAPU en (buiten de coalitie) de MIR voor een versnelling van het revolutionaire proces.
Zij volgden hun eigen koers en plaatsten Allende daarmee in een uiterst moeilijke positie die
hem weinig ruimte gaf het toenemende aantal crises het hoofd te bieden.226
Een derde vorm van oppositie kwam van buitenaf. Al vóór Allendes inauguratie had
de CIA een poging ondersteund zijn benoeming tot president te voorkomen. In de hoop de
strijdkrachten te provoceren tot het plegen van een coup ontvoerde een aantal generaals onder
leiding van generaal Roberto Viaux en met behulp van de CIA de opperbevelhebber van de
strijdkrachten, generaal René Schneider. Schneider verzette zich echter tegen de ontvoering
en werd gedood. De couppoging had het tegenovergestelde effect: de moord op Schneider
schokte het hele land en de publieke opinie schaarde zich achter Allende en de democratische
traditie. Uit angst voor de eventuele revolutionaire implicaties van het herstel van de banden
met Cuba begon de CIA vervolgens, met toestemming van president Richard Nixon en diens
minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, een campagne ter destabilisatie van de
Chileense economie en hielp onder andere de rechtse organisatie Patria y Libertad
(Vaderland en Vrijheid) bij het organiseren van stakingen en aanslagen in een poging de
regering te saboteren.227
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De tactiek leek succesvol. De hogere klassen wisten, ondanks de verliezen die zij
hadden geleden door de onteigeningen, de massamedia, de rechterlijke macht en de
strijdkrachten aan hun kant te houden terwijl de middenklasse haar economische positie zag
verslechteren. Allendes poging de middenklasse te overtuigen haar traditionele vijandigheid
ten opzichte van het socialisme te laten varen was mislukt en om de rust te herstellen zag
Allende zich genoodzaakt belangrijke concessies te doen. Hij garandeerde kleine en
middelgrote ondernemingen te behoeden voor nationalisatie en nam een aantal militairen op
in zijn kabinet om handhaving van de rechtsorde te kunnen garanderen.228 Even leek Allende
zijn positie veilig gesteld te hebben, zeker toen de UP in maart 1973 44 procent van de
stemmen behaalde. De verdeeldheid bleef echter bestaan en halverwege 1973 laaide een felle
strijd om een grondwetswijziging uit het najaar van 1972 opnieuw op waardoor de sfeer
verhardde.229 Paramilitaire groepen van zowel links als rechts bereidden zich voor op een
gewapende confrontatie en de demonstraties kregen een steeds grimmiger karakter. Rechtse
partijen riepen om ingrijpen van de strijdkrachten die zich op hun beurt steeds meer ergerden
aan de onprofessionele houding van de politiek in het algemeen en haar gebrek aan
daadkrachtig optreden om de onrust te bedaren in het bijzonder. De PDC en de Partido
Nacional beschuldigden Allende ervan buiten de wet om te handelen en het ‘statuut van
grondwettelijke garanties’ te schenden en ook zij riepen nu de strijdkrachten op in te grijpen.
Met de eerste opname van militairen in het kabinet versnelde Allende de politisering
van de strijdkrachten tot een punt waarop zij het als hun nationale plicht zagen in te grijpen.
Inmiddels onder leiding van generaal Augusto Pinochet Ugarte namen de strijdkrachten op 11
september 1973 op bloedige wijze de macht over. Toen Allende zich realiseerde dat ook de
carabineros achter de coup stonden realiseerde hij zich de ernst van de situatie en pleegde
zelfmoord. Allendes poging Chili tot een socialistisch land te hervormen kwam hiermee tot
een drastisch einde.

De militaire dictatuur
Met de militaire machtsovername veranderde Chili van het ene op het andere moment. Het
militaire regime ontbond het Congres en de vakbonden, hief alle politieke partijen op en
stelde meteen een strenge avondklok in. De linkse kranten verdwenen, de agrarische en
economische hervormingen van de regering Allende werden teruggedraaid en het openbaar
228
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bestuur werd gezuiverd. Alle nationale instellingen, inclusief de universiteiten, kwamen onder
militair bestuur te vallen. De eerste maanden na de machtsovername waren maanden van
consolidering van het militaire regime maar ook de maanden waarin naar verhouding de
meeste

slachtoffers

vielen.

Het

rapport

van

de

Nationale

Waarheids-

en

Verzoeningscommissie maakte achteraf een onderscheid in drie verschillende fases van
repressie.230 De eerste fase, van 11 september 1973 tot het einde van dat jaar is de periode van
machtsconsolidatie. Het voornaamste doel was het land onder militair gezag te krijgen en elk
element dat een politieke dreiging kon vormen uit te schakelen.231 Er vonden massale
arrestaties plaats van vooral leden of sympathisanten van de voormalige UP-regering of
andere linkse partijen maar slechts op basis van bijvoorbeeld deelname aan een staking of
‘getuigenissen’ van al eerder opgepakte gevangenen. Mensen werden thuis of op hun werk
gearresteerd of op straat ten gevolge van een politiepatrouille. Op het platteland, in fabrieken
en mijnen en in de sloppenwijken van Santiago werden razzia’s gehouden waarna de troepen
de arrestanten ter plekke doodschoten of afvoerden naar legerkazernes, politiebureaus,
gevangenissen of opleidingsinstituten van de strijdkrachten. Veel Chilenen meldden zich
echter ook zelf bij de politie of het leger nadat ze hun naam in een oproep op de radio hadden
gehoord, wat op pijnlijke manier aangaf dat veel Chilenen geen idee hadden van de intenties
van de militairen. De meest notoire concentratiekampen waren het Nationale Stadion en het
Stadion van Chili waar in de eerste dagen na de coup honderden Chilenen naar toe gebracht
werden om te worden verhoord en gemarteld waarna velen alsnog geëxecuteerd werden.
Alleen al de eerste dag vonden honderden Chilenen hier de dood.232
Onderdeel van deze eerste fase waren de zogenaamde consejos de guerra
(oorlogstribunalen). Gezien de legalistische traditie van Chili probeerden de strijdkrachten
binnen de grenzen van de wet de tegenstander uit te schakelen door middel van rechtszaken
voor deze tribunalen. In werkelijkheid vonden de rechtszaken vrijwel nooit plaats en vormden
ze slechts een rechtvaardiging voor het uitvoeren van executies.233 De militaire top in
Santiago vond de repressie op het platteland te soft en zij stuurde een missie bekend onder de
naam Caravana de la Muerte onder leiding van generaal Arellano Stark het land in. Deze
Doodskaravaan trok gedurende de veertig dagen na de coup in 1973 per helikopter door het
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hele land en liet een spoor van ten minste vijfenzeventig doden na.234 Generaal Arellano
Stark, de persoonlijk afgevaardigde van Pinochet op deze missie, moest er tijdens deze
expeditie op toezien dat de rechtszaken op de militaire bases spoedig verliepen. In
werkelijkheid nam hij direct na aankomst het lokale bevel over en gaf hij opdracht de
gevangenen te executeren. Alles gebeurde in het geheim: de families van de
nietsvermoedende arrestanten die zich veelal zelf hadden gemeld op het politiebureau werden
niet op de hoogte gesteld van de executies, de lokale bevelhebbers ook niet.
Met de tweede fase van repressie, die liep vanaf begin 1974 tot het opheffen van de
Dirección de Inteligencia Nacional (Nationale Inlichtingendienst, DINA) in augustus 1977,
veranderde het doel van de repressie. In plaats van op machtsconsolidatie richtten de
strijdkrachten zich nu op volledige uitroeiing van de politieke dreiging door middel van totale
vernietiging van de vijand. Het belangrijkste wapen in de terreur in deze periode was de
DINA die verantwoordelijk was voor een enorme toename in gedwongen verdwijningen. Dit
apparaat viel onder direct gezag van Pinochet maar werd bestuurd door Manuel Contreras en
bestond vooral uit tot geheim agent omgeschoolde militairen. In 1977 telde de DINA al
ongeveer tienduizend agenten plus nog twee tot drie keer zoveel betaalde informanten.235
Ondanks het ontbreken van een expliciete politieke doctrine, bleek het uitroeien van de
‘vijand’, ofwel ultralinks en vooral de MIR, de elementaire taak.236 De repressie had met de
intrede van de DINA de vorm aangenomen van een systematisch plan tot uitroeiing van de
ideologische vijand. Naast de massale arrestaties werden tienduizenden Chilenen simpelweg
het land uitgezet. Halverwege 1978 verbleven al bijna dertigduizend Chilenen vrijwillig of
gedwongen in ballingschap in West-Europa alleen.237
De DINA was vanaf het begin niet alleen overal in Chili maar ook daarbuiten actief,
eerst vooral in Argentinië maar later ook in de Verenigde Staten en Europa. Vanaf 1976
begon op initiatief van de DINA een internationale samenwerking van inlichtingendiensten
van de landen van de Cono Sur (met name Chili, Argentinië, Uruguay, Paraguay) genaamd
Operación Condor met het doel gezamenlijk elkaars politieke vijanden uit te kunnen
schakelen.
Een van de meest bekende slachtoffers van de Operación Condor is Orlando Letelier,
minister van Defensie onder Allende. Letelier kwam samen met zijn Amerikaanse collega
Ronni Moffitt in september 1976 om het leven door een autobom vlak buiten de Chileense
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ambassade in Washington. Deze aanslag leidde er toe dat de Amerikaanse FBI een onderzoek
instelde waarna zij tot de conclusie kwam dat agenten van de DINA verantwoordelijk waren
voor de bomaanslag. Chili weigerde echter de verantwoordelijke agenten uit te leveren en de
internationale opschudding die hierdoor ontstond dwong Pinochet er toe de DINA op te
heffen.
Het vervangen van de DINA door de Central Nacional de Informaciones (Nationaal
Informatiecentrum, CNI) luidde de derde fase van repressie in. Na een aanvankelijke luwte
ten gevolge van de commotie rond de Letelier zaak verhevigde de repressie midden jaren
tachtig opnieuw onder invloed van aanslagen door linkse groeperingen als de Frente
Patriótico Manuel Rogdríguez (Patriottisch Front Manuel Rodríguez, FPMR) en de MIR.238
Ook naar aanleiding van een aantal grote demonstraties in 1983 vielen veel doden.239
De enige min of meer onafhankelijke instelling was de Katholieke Kerk. Al binnen
een maand na de coup was kardinaal Raúl Silva Henríquez begonnen met het aanbieden van
rechtsbijstand aan slachtoffers. Vanaf januari 1976 zette hij zijn werk voort in het Vicaría de
la Soledaridad. Gezien de belangrijke positie die de Kerk innam in de Chileense samenleving
kon het regime geen openlijke tegenaanval beginnen tegen het Vicariaat en bleek het
uiteindelijk een van de meest machtige wapens tegen het regime.
Aan het eind van de tweede fase van repressie had Pinochet zelf aangekondigd van
Chili een nieuwe, zij het ‘beschermde’, democratie te willen maken. Hier hoorde een nieuwe
grondwet bij maar deze bevatte ook de zogenaamde overgangsbeschikkingen die de statusquo van de dictatuur juist herstelden, de structuur van de junta vastlegden en de militaire
heerschappij met minimaal acht jaar verlengden. Het dubbele karakter van deze nieuwe
grondwet gaf de tegenstrijdige posities binnen de strijdkrachten weer. Aan de ene kant was
niemand binnen de strijdkrachten voorstander van een volledige terugkeer naar democratie,
wat met de overgangsbeschikkingen dan ook uitgesteld werd. Aan de andere kant weigerden
de land- en luchtmacht een permanente dictatuur te steunen en stonden zij er op tot
overeenstemming te komen met betrekking tot de vraag hoe het civiele bestuur er uit moest
gaan zien.240
De nieuwe grondwet perkte de bevoegdheden van het Congres verder in en bepaalde dat
eenderde van de Senaat voortaan benoemd zou worden in plaats van verkozen. Verder
garandeerde een aantal institutionele mechanismen de voortdurende invloed van de militairen
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op toekomstige regeringen. De presidentstermijn werd bepaald op acht jaar en Pinochet was
vanzelfsprekend de eerste die dit ambt zou aanvaarden. Vervolgens zou bij referendum
besloten worden of de militaire kandidaat aan mocht blijven of niet. In geval van een ‘nee’
tegen wat zoals verwacht het aanblijven van Pinochet zou zijn zouden presidentiële
verkiezingen plaatsvinden. De parlementsverkiezingen zouden pas na de eerste termijn van
Pinochet plaatsvinden.241 Op 11 september 1980 stemde een meerderheid van het Chileense
volk voor de nieuwe grondwet, wat geen verrassende uitslag was aangezien de oppositie zo
goed als monddood was gemaakt.

Het begin van het einde
Een belangrijk keerpunt voor de oppositie was de demonstratie van 11 mei 1983.242 Gevoed
door onvrede gingen voor de eerste keer Chilenen massaal de straat op om te protesteren
tegen het economisch beleid in het bijzonder en de dictatuur in het algemeen. De
massamobilisatie die volgde tussen 1983 en 1986 verontrustte het regime en het sloeg elke
protesta dan ook met veel geweld neer wat de kardinaalaartsbisschop van Santiago, Juan
Francisco Fresno, inspireerde tot het opstellen van het Acuerdo Nacional para la Transición a
la Plena Democracia (akkoord voor de transitie naar volledige democratie). In augustus 1985
ondertekenden elf politieke partijen uit nagenoeg het volledige spectrum dit akkoord, dat het
begin van de terugkeer naar democratie inzette.243 Het verzet tegen Pinochet nam steeds
duidelijker vormen aan maar de dictator weigerde afstand te doen van zijn oorspronkelijke
plan. Vanaf 1986 herstelde de economie zich langzaam dankzij de radicale aanpak van de
zogenaamde Chicago Boys. Deze groep economen, zo genoemd omdat zij in Chicago hadden
gestudeerd, voerden naar idee van de neoliberale econoom Milton Friedman een
internationalistische vrije marktideologie door die zeer succesvol bleek. Dit economische
succes en het feit dat Pinochet een aanslag op zijn leven had overleefd versterkten zijn positie,
wat bij de oppositie het besef deed groeien dat ze binnen de grenzen van de grondwet van
1980 zouden moeten werken om een terugkeer naar democratie mogelijk te maken.244 Zij
verenigden zich in de Concertación de Partidos por el No (Verzameling van Partijen voor een
Nee) en begonnen een actieve campagne in een oneerlijke strijd. En met succes. Op vijf
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oktober 1988, met een opkomst van 92 procent van alle stemgerechtigden, stemde 54 procent
van de Chilenen tegen een nieuwe termijn van Pinochet.245
Voor de presidentsverkiezingen die zouden volgen liet de Concertación zich
vertegenwoordigen door Patricio Aylwin, partijleider van de PDC en woordvoerder van de
coalitie tijdens de campagne voor het referendum. De coalitiepartijen gebruikten de periode
tot aan de verkiezingen om een aantal grondwetswijzigingen af te dwingen en ontvingen
hierbij steun van de nieuwe rechtse coalitie de Renovación Nacional (Nationale Vernieuwing,
RN). Niet alle doelen werden bereikt, Pinochet bleef bijvoorbeeld opperbevelhebber van de
strijdkrachten tot 1998, maar de Concertación slaagde er toch in een aantal hervormingen
door te voeren.246

De terugkeer naar democratie
In december 1989 vonden in Chili voor het eerst in negentien jaar democratische verkiezingen
plaats. Aylwin won met 55 procent van de stemmen en stond hiermee voor de moeilijke taak
een balans te vinden tussen de belangen van enerzijds de slachtoffers, nabestaanden en
mensenrechtengroeperingen en anderzijds de nog altijd machtige strijdkrachten. In
tegenstelling tot hun collega’s in Argentinië hadden de militairen nog veel macht in handen en
wisten een zogenaamde pacted transition af te dwingen.247 Het oude regime had de
institutionele continuïteit weten te waarborgen met de grotendeels ongewijzigde grondwet van
1980 en de amnestiewet van 1978 voorkwam dat het verantwoordelijk gehouden kon worden
voor alle mensenrechtenschendingen die gepleegd waren voor 1978.248 Daarnaast had
Pinochet zichzelf tot senator voor het leven benoemd, wat hem parlementaire immuniteit
verschafte. En de groeiende, stabiele economie ondersteunde nog eens de macht van Pinochet
en zijn militaire regime; het had er mede aan bijgedragen dat Pinochet in het referendum van
oktober 1988 nog meer dan 43 procent van de stemmen had gekregen.249
De erfenis van de mensenrechtenschendingen tijdens het militaire regime had een
belangrijke rol gespeeld in de campagnes van de Concertación voor het referendum, de
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presidentsverkiezingen en de Congresverkiezingen. Het vraagstuk van de mensenrechten leek
het enige dat de zeventien partijen van de coalitie bij elkaar kon brengen na jarenlange
verdeeldheid over sociaaleconomische kwesties. Het gemeenschappelijke doel werd het
herstel van de democratie en het nastreven van waarheid en gerechtigheid.
Strafrechtelijke vervolging bleek echter zeer moeilijk haalbaar. Niet alleen de
amnestiewet van 1978 vormde een obstakel, ook het rechtse oppositieblok in het Congres
bemoeilijkte de zaak. Voorstellen die de regering deed om de daders van grove
mensenrechtenschendingen te berechten wist zij af te zwakken of volledig tegen te houden.
Een van die voorstellen was bijvoorbeeld het overdragen van zaken van personen die onder
het Pinochet-regime veroordeeld waren aan civiele rechtbanken.250 De strijdkrachten en hun
civiele aanhang bleven zich hier echter tegen verzetten en het Chileense Hooggerechtshof, dat
altijd een sympathieke positie had gehad ten aanzien van de militairen, steunde hen in deze
strijd. Belangrijker was echter misschien nog wel dat medewerking van de strijdkrachten
cruciaal was om succesvolle vervolging en het achterhalen van de waarheid omtrent het lot
van de slachtoffers te bewerkstelligen. Ook al was de regering er in geslaagd wetswijzigingen
door te voeren die juridisch onderzoek mogelijk maakten, op de medewerking van Pinochet
en de strijdkrachten hoefde zij niet te rekenen. Pinochet weigerde het civiele gezag als
superieur over het militaire apparaat te accepteren en gezien de sterk hiërarchische structuur
naar Pruisisch model, dat interne cohesie, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en volledige
loyaliteit benadrukte, was een afwijkende mening binnen de strijdkrachten ondenkbaar. De
onderlinge verdeeldheid tussen de verschillende takken van de strijdkrachten deed niets af aan
het verenigde front dat het instituut liet zien ten overstaan van de civiele regering.251
Naast de binnenlandse obstakels waarmee Aylwin zich geconfronteerd zag beloofden
de gebeurtenissen in Argentinië weinig goeds. Tegen de tijd dat Aylwin zijn presidentschap
aanvaardde hadden al drie van de vier militaire opstanden plaatsgevonden in het buurland. De
Chileense strijdkrachten waarschuwden voor een zelfde lot voor Chili. Bovendien zag Aylwin
de legitimiteit van Alfonsín in snel tempo afnemen, wat zijn bewegingsruimte beperkte.252
Binnen deze beperkingen probeerde de nieuwe democratische regering zoveel
mogelijk trouw te blijven aan haar verkiezingsbelofte. Aylwin stelde een bureau in binnen het
ministerie van Justitie dat bannelingen kon bijstaan in hun terugkeer naar Chili en er waren
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plannen tot het oprichten van een monument.253 Bovendien kreeg de overleden president
Allende eindelijk de staatsbegrafenis waar hij recht op had en woonden leden van het kabinet
begrafenissen bij van slachtoffers uit clandestiene of ongemarkeerde graven.254 Verreweg de
meest belangrijke maatregel was echter het instellen van de Comisión Nacional para la
Verdad y Reconciliación (Nationale Waarheids- en Verzoeningscommissie, CNVR), ook wel
bekend als de commissie-Rettig naar de voorzitter ervan, Raúl Rettig.

De waarheidscommissie
Al zes weken na zijn inauguratie riep president Aylwin de commissie-Rettig in het leven en
benoemde hij acht commissieleden. De commissie bestond uit vier leden die het regime van
Pinochet gesteund hadden, inclusief ambtenaren uit het regime, en vier die zich er tegen
verzet hadden. Aylwin had deze keuze bewust gemaakt om te voorkomen dat het werk van de
commissie afgedaan zou worden als bevooroordeeld en eenzijdig. Dit bleek vooral belangrijk
toen het rapport uitkwam en alle acht leden de conclusies onderschreven.
Het regeringsbesluit waarmee de commissie ingesteld werd sprak van het nationale
geweten dat vereiste dat de waarheid over de grove mensenrechtenschendingen zoals die
gepleegd waren tussen 11 september 1973 en 11 maart 1990 aan het licht gebracht werd. De
commissie achtte de waarheid een essentieel ingrediënt in de strijd voor gerechtigheid en
nationale verzoening. Onder grove mensenrechtenschendingen verstond de commissie
verdwijningen na arrestatie, executies of marteling met de dood tot gevolg, uitgevoerd door
staatsagenten of personen in dienst van de staat, evengoed als ontvoering en aanslagen met
politieke doeleinden gepleegd door burgers.255 Het mandaat sloot hiermee slachtoffers van
marteling die het overleefd hadden uit, wat tot gevolg had dat zij niet als slachtoffers
bestempeld werden en hun zaken niet verder werden onderzocht. Niet alleen had dit gevolgen
voor de overlevenden in psychologisch opzicht gezien het belang dat toegedicht wordt aan
erkenning van het aangedane leed, het betekende ook dat zij geen aanspraak konden maken op
het latere schadevergoedingsprogramma. Bovendien bleef er op deze manier grote
onduidelijkheid bestaan over het totale aantal slachtoffers; schattingen variëren van
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vijftigduizend tot tweehonderdduizend.256 De reden voor het uitsluiten van deze groep was
tweeledig: ten eerste wilde de commissie zoveel mogelijk zaken goed kunnen onderzoeken en
gezien het grote aantal gevallen van marteling was vanaf het begin duidelijk dat zij nooit in al
deze gevallen tot een bevredigende conclusie zou kunnen komen. Ten tweede was vanaf het
begin duidelijk dat het rapport van de commissie waarschijnlijk zou leiden tot een
schadevergoedingsregeling en de staat wilde het aantal personen dat hiervoor in aanmerking
zou komen tot een ‘redelijk aantal’ beperken.257
Het mandaat bepaalde verder dat de commissie gedurende maximaal negen maanden
onderzoek zou doen en uiteen zou gaan na het verschijnen van het eindrapport. Wat betreft de
onderzoeksmogelijkheden mocht de commissie zoveel mogelijk informatie opvragen als zij
nodig achtte voor het uitvoeren van haar taak, inclusief het opvragen van rapporten,
documenten en bewijsmateriaal van de regering.258 Daarnaast interviewden de commissie en
haar personeel duizenden getuigen door het hele land en op ambassades in het buitenland en
kon zij met behulp van de expertise van forensisch antropologen al een aantal slachtoffers uit
clandestiene graven identificeren.259 Veel van de benodigde informatie kwam van nongouvernementele organisaties. Het Vicaría de la Solidaridad was vanaf het begin elke
verdwijning nagegaan en overhandigde al haar dossiers direct aan de commissie. Hoewel de
commissie er voor koos elke zaak opnieuw te onderzoeken door getuigenissen af te nemen
van de families zelf, bevatten de goedgeorganiseerde dossiers van het Vicariaat een schat aan
informatie.260
De commissie had niet de mogelijkheid personen die mogelijk informatie hadden te
ontbieden en, zoals gezegd, was de houding van de grootste bron van informatie, de
strijdkrachten, bijna vijandig en zij werkten dan ook nauwelijks mee aan het onderzoek. Van
de honderdzestig leden van de krijgsmacht die de commissie benaderde met het verzoek te
getuigen weigerden de meesten te reageren en het antwoord van de leidinggevenden van de
verschillende takken van de strijdkrachten op de vraag naar bewijsmateriaal omtrent de
gebeurtenissen was veelal dat deze documenten op legale wijze verbrand of vernietigd
waren.261
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Het beperkte mandaat en het daardoor relatief kleine aantal zaken stelde de commissie
echter wel in staat een uitgebreid onderzoek te doen naar de mensenrechtenschendingen in
elke zaak. Zij meende alleen door het vaststellen van de omstandigheden in elke specifieke
zaak een zo compleet mogelijk beeld te kunnen scheppen van het fenomeen van schendingen
in zijn geheel en slaagde er in tot een conclusie te komen in 2279 van de 3428 zaken die
aangedragen waren.262 De nadruk lag echter op het patroon van de mensenrechtenschendingen
gedurende de bijna zeventien jaar lange dictatuur en het vaststellen van institutionele in plaats
van individuele verantwoordelijkheid. Het mandaat bepaalde dan ook dat de commissie geen
jurisdictionele functies aan mocht nemen en dus ook geen positie mocht innemen met
betrekking tot de juridische verantwoordelijkheid van eventuele daders. Mogelijk
bewijsmateriaal diende overgedragen te worden aan de rechterlijke macht.263 Dit maakte het
mandaat iets duidelijker dan dat van de Argentijnse waarheidscommissie maar de kwestie
veroorzaakte toch ook hier een fel debat binnen de commissie en niet alleen vanwege de
obstakels die strafrechtelijke vervolging bemoeilijkten.264 De intentie van het tweede artikel
uit het decreet 355 was geweest het noemen van daders te verbieden. De commissie
interpreteerde de bepaling echter als noch een verbod op, noch een verplichting tot het
noemen van de daders. Uiteindelijk besloot ze echter dat als ze de identiteit van een dader met
zekerheid vast wilde stellen meer onderzoek nodig zou zijn in elke zaak. Vaak wisten
overlevenden wel hun folteraar aan te wijzen, maar niet wie een ander slachtoffer ook
daadwerkelijk vermoord had. En aangezien de overlevenden niet binnen het mandaat vielen
koos de commissie er uiteindelijk voor de daders niet te noemen in het rapport.265
Het personeel van de commissie, bestaande uit zo’n zestig mensen, had grote moeite
met deze beslissing.266 In een interview met Priscilla Hayner vertelt een van de
personeelsleden dat er vaak getuigen waren van de ontvoeringen. Dankzij de foto’s die de
leden verzameld hadden van de militairen waarvan ze wisten dat deze betrokken waren
geweest bij mensenrechtenschendingen konden getuigen vaak de dader identificeren.
Bovendien ontvingen zij in sommige gevallen bekentenissen van gepensioneerde militairen.
Officieel hadden de strijdkrachten echter nooit meegewerkt aan het onderzoek en de meeste
van deze gepensioneerden woonden dan ook buiten Chili, bang als zij waren voor de
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gevolgen. Dit versterkt het vermoeden dat de beslissing van de commissie niet gebaseerd was
op de hoeveelheid bewijs maar eerder ingegeven door het politieke klimaat dat in Chili
heerste en de voortdurende macht van de strijdkrachten. Ook jaren na het verschijnen van het
rapport was veel van de informatie nog geheim.

Op 8 februari 1991 presenteerde de commissie-Rettig haar rapport. Ondanks de samenstelling
van de commissie was de reactie van de strijdkrachten, vooral de marine, dat ‘de “waarheid”
of “overtuiging” die het rapport verkondigt niet meer [is] dan een mening die zowel gedeeld
als verworpen kan worden’.267 Toch was het rapport een harde veroordeling van het Pinochetregime en de schendingen die onder zijn bestuur plaats hadden gevonden.268 Het beschreef
niet alleen individuele zaken tot in detail maar gaf ook een verklaring voor het ontstaan van
het geweld, de aard ervan en de instellingen die ervoor verantwoordelijk waren geweest.269
Bovendien rekende het af met een van de centrale, nog sterk levende argumenten van de
strijdkrachten voor de gewelddadige repressie. De militairen hielden vol dat Chili op de rand
van een burgeroorlog had gestaan toen zij de macht overnamen, maar de commissie
concludeerde dat het geweld dat gebruikt was buitenproportioneel was aangezien er
nauwelijks sprake was van gewapend verzet tegen de coup en dat veel van de mensen die
opgeroepen werden zich te melden dat vrijwillig deden.270
De commissie had in het haar rapport veel aandacht besteed aan het effect dat de
mensenrechtenschendingen hadden gehad op de slachtoffers, hun familie en de samenleving
in haar geheel. Het had in het mandaat de ruimte gekregen voorstellen te doen voor een
schadevergoedingsprogramma en een van de directe gevolgen hiervan was het instellen van
de Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (Nationale Corporatie voor Herstel
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en Verzoening, CNRR).271 Dit lichaam werd ingesteld om de zaken te onderzoeken die de
commissie-Rettig niet had kunnen afronden en om de aanbevelingen die gedaan waren in het
rapport te implementeren. Het zorgde voor een maandelijks pensioen voor de 4.886
nabestaanden van de vermoordde en/of verdwenen Chilenen die in het rapport van de
commissie-Rettig óf naar aanleiding van het onderzoek van de Corporatie genoemd waren.
Verder zorgde het voor subsidies voor medische zorg en onderwijs voor de families en hun
kinderen. Kinderen kregen bovendien vrijstelling van de militaire dienstplicht.272
Andere aanbevelingen die de commissie-Rettig deed waren het instellen van een
onderwijsprogramma over mensenrechten voor zowel militairen als burgers, vooral voor
rechters en advocaten. De gehele rechterlijke macht diende hervormd te worden zodat rechter
in de toekomst zich niet langer zouden kunnen verschuilen achter het argument dat zij slechts
bestaande wetten handhaafden.273 Hiertoe zou een aantal institutionele hervormingen
doorgevoerd moeten worden die de kwaliteit van de rechters zou verbeteren en de
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht moest vergroten, zoals een nieuwe procedure
voor de benoeming van rechters en openbaar aanklagers.
Verder

pleitte

de

commissie

voor

toetreding

bij

meer

internationale

mensenrechtenverdragen, inclusief veranderingen in nationale wetgeving onder andere met
betrekking tot het uitroepen van de noodtoestand en militaire jurisdictie over burgers. Ook
stelde het voor een ombudsman te creëren als onafhankelijk kantoor ter bescherming van de
mensenrechten. Op het gebied van herdenking deed de commissie aanbevelingen voor het
oprichten van monumenten en dergelijke ter nagedachtenis aan de slachtoffers.274
Helaas was in het mandaat voor de waarheids- en verzoeningscommissie niet de
bepaling opgenomen dat de aanbevelingen een bindend karakter zouden hebben maar werd de
beslissing hieromtrent overgelaten aan de president.275 En ondanks dat Aylwin het rapport met
een zeer emotionele toespraak vrijgaf aan het publiek, was de impact die het had op het
Chileense volk slechts van korte duur. In zijn emotionele verklaring die op alle radio- en
televisiezenders uitgezonden werd vroeg Aylwin namens de staat vergeving aan de
slachtoffers. Hij benadrukte het belang van vergeving en verzoening en vroeg de
strijdkrachten het leed te erkennen dat was aangedaan.276 De publicatie veroorzaakte echter
grote onrust onder de militairen en Pinochet reageerde met de verklaring het “fundamenteel
271

Wet 19.123 (8 februari 1992).
Hayner, Unspeakable truths, 172-173. Zie ook Popkin en Roht-Arriaza, ‘Truth as justice’, 86.
273
De Greiff, ‘Truth telling and the rule of law’, 186.
274
Popkin en Roht-Arriaza, ‘Truth as justice’, 86. Zie ook Weissbrodt en Fraser, ‘Report’, 618-620.
275
Gairdner, Truth in transition, 32.
276
Hayner, Unspeakable truths, 37.
272

77

oneens” te zijn met het rapport.277 Ofschoon de strijdkrachten door het rapport niet langer
konden ontkennen dat er een groot aantal slachtoffers waren gevallen tijdens het militaire
regime, kreeg het verzoek om een excuus dat Aylwin had gedaan in het kader van de
bevordering van nationale verzoening geen gehoor. De luchtmacht en de carabineros namen
weliswaar een gematigder positie in dan de marine, de landmacht en Pinochet zelf, de
strijdkrachten verklaarden toch als instituut dat de commissie ongrondwettig was en haar
conclusies onvolledig en bevooroordeeld waren.278 Zij aanvaardden de waarheid van het
rapport niet als dé waarheid, hiermee een van de doelen van de waarheidscommissie
ondermijnend, en bleven het idee verdedigen dat zij Chili behoed hadden voor een
burgeroorlog.
De verdeeldheid tussen politieke partijen die het standpunt van de strijdkrachten
ondersteunden en de, overwegend linkse, partijen die van mening waren dat het juist de
verzoening ondermijnde, verergerde met de moordaanslag op senator Jaime Guzmán. De
moord op deze voormalig adviseur van Pinochet was er een in een reeks aanslagen van linkse
terroristen en versterkte de overtuiging van de strijdkrachten dat zij gerechtvaardigd hadden
gehandeld in september 1973 toen zij het land probeerden te verdedigen tegen hetzelfde
‘revolutionaire, destructieve en terroristische links’.279

Strafrechtelijke vervolging
Rond dezelfde tijd speelde ook al de amnestiekwestie. Na het verschijnen van het rapport
stuurde Aylwin een exemplaar naar het Hooggerechtshof met de opdracht de
mensenrechtenschendingen uit het rapport te onderzoeken ondanks het feit dat vervolging
onmogelijk zou zijn. De president vond het onbegrijpelijk dat amnestie verleend zou worden
voordat was vastgesteld wat er precies gebeurd was. Een meerderheid van het
Hooggerechtshof dat voornamelijk bestond uit vertrouwelingen van Pinochet voelde niets
voor dit voorstel maar de president van het Hooggerechtshof en Aylwin pleitten voor
onderzoek in de lopende en onopgeloste zaken zodat vastgesteld kon worden wie de daders
waren aan wie amnestie verleend diende te worden.280 Het militaire instituut was echter van
mening dat de Amnestie Wet van 1978 een automatisch pardon impliceerde dat niet alleen
vervolging en veroordeling voorkwam maar ook onderzoek. De president van het
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Hooggerechtshof oordeelde uiteindelijk dat voordat amnestie verleend kon worden eerst
bepaald moest worden of er sprake was van een misdrijf.281 Vanaf 1991 riepen verschillende
rechtbanken militairen op te getuigen. De veelvuldige media-aandacht en de in de ogen van de
militairen vernederende procedures in de rechtbanken veroorzaakten grote onvrede. Dit in
combinatie met de moord op Guzmán culmineerde in een gevaarlijk machtsvertoon van de
strijdkrachten in mei 1993. Deze zogenaamde boinazo of ‘coup van de baretten’ was een
duidelijk signaal aan de regering Aylwin maar deze weigerde een zelfde Punto Final wet af te
kondigen zoals in Argentinië was gedaan. Het wetsvoorstel dat Aylwin vervolgens indiende
was een compromis: de strijdkrachten zouden meewerken aan de versnelde procedures waarin
de waarheid rond de mensenrechtenschendingen vastgesteld kon worden in ruil voor het
uitblijven van vervolging. Het wetsvoorstel brak echter de Concertación op aangezien de
partijen het niet eens konden worden over eventuele aanpassingen terwijl de strijdkrachten
elke aanpassing categorisch van de hand wezen. Uiteindelijk trok Aylwin het voorstel in. De
rechterlijke macht zag zich gedwongen de meeste zaken door te verwijzen naar militaire
rechtbanken waar onderzoek, vervolging en veroordeling uitbleef dankzij de Amnestiewet.
Slechts een paar zaken kwamen voor civiele rechtbanken en uiteindelijk het Hooggerechtshof
en het waren deze zaken die voor blijvende confrontaties met de strijdkrachten zouden
zorgen. Aylwin bleef echter vasthouden aan zijn doel ‘alle waarheid en zoveel mogelijk
gerechtigheid’ te bereiken.282

Een van de zaken die wel voor een civiele rechtbank kwam was de Degollados-zaak. De zaak
viel niet onder de amnestiewet omdat het ging om mensenrechtenschendingen die hadden
plaatsgevonden na 1978. Drie communisten waren ontvoerd en gemarteld, waarna hun kelen
werden doorgesneden (degollados). In maart 1994 bevond een civiele rechtbank zestien leden
van een geheim repressief onderdeel van de carabineros schuldig voor deze misdaden.283
Eind 1995 bevestigde het Hooggerechtshof deze straffen.284
Een andere zaak die voor een burgerlijke rechtbank kwam was de Letelier/Moffittzaak.285 Orlando Letelier was minister van Buitenlandse Zaken geweest onder Allende en
leefde sinds de coup in ballingschap in Washington waar hij op 21 september 1976 samen met
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zijn Amerikaanse collega Ronni Moffitt om het leven kwam door een autobom. Onder grote
druk van de Verenigde Staten bleef de zaak buiten het bereik van de amnestiewet aangezien
Chili de verantwoordelijke agenten van de DINA niet uit wilde leveren, maar militaire
rechtbanken sloten de zaak al snel op grond van gebrek aan bewijs. In 1991 heropende een
burgerlijke rechtbank op verzoek van president Aylwin echter de zaak en al snel werden
generaal Manuel Contreras, de oprichter en bevelvoerder van de DINA, en zijn tweede man
brigadier Pedro Espinoza aangeklaagd voor moord en het vervalsen van documenten. Eind
1993 werden zij veroordeeld tot respectievelijk zeven en zes jaar gevangenisstraf en in mei
1995 bevestigde het Hooggerechtshof deze veroordeling. Voor veel militairen bleef het echter
een weerzinwekkend idee hooggeplaatste militairen gevangen te zetten en toen Contreras
weigerde gehoor te geven aan het oordeel van de rechtbank steunden velen hem in zijn verzet.
Pas na vijf maanden ging Contreras overstag nadat toegezegd was dat hij in Punta Peuco zou
verblijven, een zeer luxueuze gevangenis.286

De gespannen relatie tussen de regering en de strijdkrachten ten gevolge van de Letelier zaak
bracht de rechtse oppositie er toe eind 1995 met een nieuw wetsvoorstel te komen dat het
makkelijker zou maken lopende zaken te sluiten. Opnieuw werd de vraag belangrijk of
bekend moest zijn om welke misdaden het ging voordat amnestie verleend kon worden. De
sinds maart 1994 nieuwe president Eduardo Frei Ruiz-Tagle greep de commotie rond de
Letelier zaak aan om te benadrukken dat de waarheid rond de mensenrechtenschendingen van
het Pinochet-regime bekend moest worden voordat nationale verzoening mogelijk zou zijn,
vooral als het ging om de duizenden desaparecidos. Zijn tegenvoorstel voorzag dan ook in de
benoeming van speciale rechters die verregaande bevoegdheden zouden krijgen om zaken van
desaparecidos met prioriteit te onderzoeken. In ruil voor hun getuigenis zou de identiteit van
betrokken militairen geheim blijven. Belangrijk twistpunt tussen de regering en de rechtse
oppositie bleef de mogelijkheid de zaken te sluiten. Frei wilde de optie tot onderzoek open
houden totdat een definitieve conclusie was bereikt over het lot van het slachtoffer terwijl de
rechtse oppositie de rechters de bevoegdheid wilden geven de zaken te sluiten indien zij het
onwaarschijnlijk achtten dat er nog nieuwe informatie boven water zou komen.287 De kwestie
veroorzaakte een politieke crisis waarin voorlopig geen oplossing kwam.
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Eind jaren negentig openden hervormingen in het rechtssysteem nieuwe deuren voor
strafrechtelijke vervolgingen.288 De rechters die volgens het rapport Rettig niet in staat waren
geweest onafhankelijk recht te spreken om zo de zwaarte van de mensenrechtenschendingen
te beperken zaten in het nieuwe democratische systeem nog steeds rechtszaken voor tegen
vermoedelijke daders van deze zelfde schendingen.289 De samenstelling van het
Hooggerechtshof was al die jaren nagenoeg hetzelfde gebleven en veranderingen werden
tegengehouden door de meerderheid die de rechtse oppositie had in het Congres dankzij de
grondwet van 1980. Ouderdom hadden Pinochet en zijn volgelingen echter niet in de hand en
eind jaren negentig wist de regering een aantal hervormingen door te voeren die het
aantrekkelijk maakte met pensioen te gaan vóór de ook nieuwe verplichte leeftijd van
vijfenzeventig jaar. Verder breidde de regering het Hof uit naar 21 leden waardoor eind 1998
al meer dan de helft van het Hooggerechtshof bestond uit ‘nieuwe aanwas’.
Een belangrijke consequentie van deze wijzigingen was dat steeds meer hogere
rechters oorspronkelijk militaire zaken doorverwezen naar burgerlijke rechtbanken die de
zaken heropenden.290 Maar ook zaken die binnen het bereik van de amnestiewet vielen
werden steeds vaker heropend op grond van het internationale recht. In september 1998
oordeelde het Hooggerechtshof voor het eerst dat internationale verdragen superieur waren
aan het nationale recht en dat de amnestiewet geen obstakel mocht zijn in het naleven van de
internationale verplichtingen.291
Veel belangrijker was echter de nieuwe tendens zaken te heropenen op grond van het
voortdurende karakter van een verdwijning. Zolang het lichaam niet gevonden was kon ook
niet met zekerheid vastgesteld worden dat het slachtoffer dood was, zo redeneerde onder
andere rechter Juan Guzmán Tapia die meer dan dertig aanklachten tegen Pinochet en andere
leden van de militaire junta onderzocht. Op grond van deze argumentatie liet hij vijf
gepensioneerde legerofficieren, waaronder Espinoza en ex-generaal Sergio Arellano Stark,
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arresteren die hij verantwoordelijk achtte in de zogenaamde Caravana de la Muerte zaak, een
beslissing die op 20 juli 1999 onderschreven werd door het Hooggerechtshof.292

Pinochet aangeklaagd
Een andere belangrijke ontwikkeling die plaats had eind jaren negentig was de arrestatie van
Pinochet in Londen. Toen Pinochet om gezondheidsredenen naar Groot-Brittannië ging
arresteerde de Britse politie hem op 14 oktober 1998 op basis van een internationaal
arrestatiebevel dat was uitgevaardigd door de Spaanse rechter Baltasar Garzón vanwege een
strafrechtelijk onderzoek dat liep in Spanje. In de beslissing Pinochet wel of niet uit te leveren
aan Spanje moesten de Britse autoriteiten een keuze maken tussen het van oudsher
zwaarwegende beginsel van nationale soevereiniteit en de principes van het internationale
recht met betrekking tot misdaden tegen de menselijkheid. In eerste instantie bepaalde een
Britse rechter dat Pinochet in Engeland immuniteit genoot, maar het uiteindelijke oordeel van
het hoogste Britse hof, de zogenaamde Law Lords, besliste dat de arrestatie wettig was
geweest en in overeenstemming met de Britse verplichtingen onder het VN Folterverdrag,293
dat uitlevering naar Spanje mogelijk maakte.
De Chileense regering weigerde echter de jurisdictie van de Spaanse rechtbank te
erkennen. Het officiële standpunt luidde dat het in strijd was met de principes van territoriale
jurisdictie en staatssoevereiniteit maar het is niet onwaarschijnlijk dat de angst voor politieke
instabiliteit die de nieuwe democratie in gevaar kon brengen meegespeeld heeft. Sinds de
arrestatie van Pinochet was de Chileense samenleving verder gepolariseerd met veelvuldige
demonstraties zowel door voor- als tegenstanders van Pinochet. Bovendien was het bijna weer
tijd voor verkiezingen en de regerende Concertación-coalitie was bang dat de rechtszaak in
het buitenland medelijden zou opwekken voor Pinochet, waardoor oppositie tegen de regering
zou groeien.294
Uiteindelijk besloot de Britse Minister van Buitenlandse Zaken dat Pinochets
gezondheid te slecht was voor uitlevering en op 3 maart 2000 keerde de voormalig dictator
terug naar Chili, waar hem de volgende juridische procedure wachtte. In zijn afwezigheid had
de rechter Guzmán Tapia een verzoek ingediend om de immuniteit die Pinochet genoot als
senator op te heffen. De opheffing van immuniteit, een desafuero, zou alleen toegekend
worden indien aangetoond kon worden dat er een waarschijnlijke rechtsgrond was om aan te
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nemen dat Pinochet had deelgenomen aan strafbare feiten of ze had verborgen.295 Het Hof van
Beroep besloot de oud-generaal inderdaad zijn parlementaire immuniteit te ontnemen en op 8
augustus 2000 bevestigde het Hooggerechtshof deze uitspraak. Deze uitspraak betekende een
enorme overwinning voor de mensenrechtenadvocaten, de slachtoffers en hun nabestaanden,
ook al was het vooral een morele overwinning; niemand verwachtte nog dat Pinochet ook
daadwerkelijk terecht zou staan vanwege zijn gezondheid.
Intussen weten we dat deze vermoedens terecht waren. De aanklacht tegen Pinochet in
de Caravana zaak leidde niet tot een veroordeling aangezien in juli 2002 het Hooggerechtshof
hem te ziek achtte om terecht te staan en ook in de zaak met betrekking tot de Operación
Condor luidde het uiteindelijke oordeel dat hij te ziek was.296 En inmiddels is duidelijk dat hij
nooit terecht zal hoeven staan; hij is op 10 december 2006 overleden.

Het onderzoek van Garzón in Spanje had een enorme impact in Chili. De Chileense regering
had berechting in het buitenland willen voorkomen met het argument dat Pinochet in Chili
berecht moest worden wat voor de Chileense mensenrechtenadvocaten een teken was om
meer zaken tegen Pinochet aan te brengen. De arrestatie van Pinochet in Londen maakte zo
zaken tegen hem in Chili mogelijk. Het ‘Garzón effect’ gaf Chileense rechters de moed hun
werk voort te zetten.
Voor de rechtse politici en de krijgsmacht was het een schok om te merken dat de rest
van de wereld het niet eens leek te zijn met het beeld van Pinochet als redder van de natie. In
plaats daarvan bleek uit onderzoeken die gestart werden in verschillende Europese landen dat
zij Pinochet eerder als misdadiger zagen dan als held. Het besef begon te groeien dat slechts
het verstrijken van de tijd niet voldoende zou zijn om de moeilijke kwestie van de
mensenrechtenschendingen te begraven.297
De minister van Defensie Edmundo Pérez Yoma stelde in augustus 1999 een dialoog voor
tussen afgevaardigden van de slachtoffers en vertegenwoordigers van de vier takken van de
strijdkrachten. Aanvankelijk voelden de Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (Groep van familieleden van verdwenen gevangenen, AFDD) en de advocaten
hier weinig voor; ze waren bang dat dit een nieuwe poging was van de regering om de
juridische vervolging te kunnen beëindigen. Uiteindelijk stemden ze toch toe op voorwaarde
dat wat ook het resultaat van de bijeenkomsten mocht, zijn dit geen gevolgen zou hebben voor
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de rechtszaken. De eerste bijeenkomst van deze Mesa de Diálogo was echter weinig
succesvol. In tegenstelling tot in Argentinië was het einde van de dictatuur volledig volgens
de richtlijnen van de strijdkrachten verlopen. De krijgsmacht was niet verslagen en zag dus
ook geen reden tot erkenning van de misdaden en het aanbieden van een excuus. Toch bleven
de partijen bij elkaar komen. De strijdmacht hoopte dat een overeenkomst over het lot van de
desaparecidos de drang naar strafrechtelijke vervolging zou beperken; als de lichamen
gevonden waren zou de doctrine van verdwijning als voortdurende ontvoering niet langer van
toepassing zijn en kon er een einde komen aan de vernederende rechtszaken. De transitie naar
de democratie zou dan eindelijk voltooid kunnen worden. Maar ondanks het feit dat
duidelijkheid over het lot van de slachtoffers altijd een van de belangrijkste doelen was
geweest van de mensenrechtenactivisten, waren zij niet bereid de mogelijkheid tot vervolging
voor de verdwijningen op te geven. Institutionele erkenning van verantwoordelijkheid van de
strijdkrachten en de toezegging dat dergelijke misstanden in de toekomst voorkomen zouden
worden waren minstens net zo belangrijk.
In maart 2000 lukte het de partijen tot een conceptovereenkomst te komen.298 Het
moedwillig achterhouden van informatie zou strafbaar worden terwijl het verschaffen ervan
tot een lagere of voorwaardelijke straf kon leiden. De strijdkrachten zouden hun
verantwoordelijkheid erkennen voor de verdwijningen en beloven in de toekomst niet meer
tot ongrondwettige methoden te vervallen of mensenrechtenschendingen te rechtvaardigen op
grond van de nationale veiligheid. Alleen de details van dit voor de verzoening veelbelovende
document hoefden nog maar uitgewerkt te worden toen Pinochet op 3 maart terugkeerde in
Chili. Het warme onthaal dat de generaal van de militairen kreeg werd door de
mensenrechtenactivisten als een belediging ervaren en zij stapten uit het overleg. Ook de
strijdkrachten zagen af van hun steun aan het conceptakkoord en eisten nu volledige
immuniteit in ruil voor informatie over de desaparecidos, een vermelding van het feit dat de
coup een reactie was op het klimaat van geweld zoals dat ontstaan was ten tijde van de UPregering en een erkenning van hun economische successen.299
Het initiatief van Pérez leek volledig te mislukken totdat het dankzij een interventie
van de in maart 2000 geïnstalleerde president Ricardo Lagos Escobar op 13 juni 2000 toch
nog tot een akkoord kwam. Er zou een onderzoeksmechanisme ingesteld worden zodat de
stoffelijke resten van de desaparecidos gelokaliseerd konden worden of zodat in ieder geval
het lot van de desaparecidos vastgesteld kon worden. Hiertoe werd de wet van het secreto
298
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profesional (professionele geheim) afgekondigd die de identiteit van de personen die
informatie ontvingen geheim hield, zodat zij niet gedwongen konden worden hun bron prijs te
geven. Schending van deze nieuwe wet was strafbaar maar het achterhouden van informatie
niet meer. De partijen bij het akkoord verzochten verder het Hooggerechtshof speciale
rechters aan te stellen die de verkregen informatie na moesten trekken. Bovendien erkende de
krijgsmacht voor het eerst de individuele verantwoordelijkheid van hun leden voor het
schenden van mensenrechten tijdens het militaire regime.300
Het akkoord was volgens Lagos een grote stap in de richting van nationale
verzoening.301 En inderdaad, mensenrechtenadvocaten die deel hadden genomen aan de
gesprekken verklaarden dat er voor de eerste keer sprake was geweest van een toenadering.
Héctor Salazar vertelde bijvoorbeeld:

‘We discovered we spoke different languages and understood the same words differently.
[…] I learned that the armed forces also condemned the violations, it was a negative
experience for them as well. That perverse vision of the good guys on one side, and the
bad guys on the other, disappeared.’302

Voor het eerst leek het mogelijk tot één versie van het verleden te komen. De voortdurende
macht van de strijdkrachten en de institutionele beperkingen die opgelegd waren aan de
waarheidscommissie en de daaropvolgende rechtszaken hadden tot dan toe twee waarheden
naast elkaar laten voortbestaan. Dankzij de Mesa de Diálogo leek hier eindelijk verandering
in te komen.

De mensenrechtenbeweging was echter verdeeld over het resultaat van de besprekingen.
Tegenstanders benadrukten dat berechting en veroordeling net zo belangrijk waren als het
vinden van de stoffelijke resten van de desaparecidos. Het akkoord zou echter rechters de
mogelijkheid geven de amnestiewet toe te passen nadat de vindplaats van de slachtoffers
vastgesteld was.
De krijgsmacht en de politie hadden in de zes maanden die de wet hen gegeven had
informatie

verzameld

over

honderdtachtig

gevallen

van

verdwenen

gevangenen.
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twintig lichamen waren begraven in een massagraf vlakbij Santiago.303 Velen vonden het
echter verdacht dat de veel van de slachtoffers die in zee gedumpt waren ook onderdeel
uitmaakten van verschillende strafrechtelijke onderzoeken en nadat forensisch antropologen
bewezen hadden dat een van deze slachtoffers niet in zee maar op een militaire basis was
begraven. De familieleden hadden al een symbolische begrafenis gehouden aan de kust en
moesten nu hun dierbare herbegraven.
Twijfels over de oprechtheid van de militairen groeiden met de toename van bewijs
dat de informatie waar zij in januari 2001 mee naar voren waren gekomen niet klopte. Steeds
meer lichamen werden gevonden van mensen die volgens de strijdkrachten in zee waren
gedumpt en de welwillendheid die de krijgsmacht had opgebouwd met de Mesa de Diálogo
verdween als sneeuw voor de zon.

Meer recente ontwikkelingen
Op 28 november 2004 presenteerde president Lagos het rapport van de Comisión Nacional
sobre Prisión Política y Tortura (Nationale Commissie voor Politieke Gevangenen en
Gemartelden).304 Deze groep slachtoffers die nog uitgesloten was van het onderzoek uit begin
jaren negentig zag met deze commissie eindelijk een kans op erkenning. De commissie, die
ingesteld was in 2003, ontving getuigenissen van vijfendertigduizend mensen waarvan velen
nog niet eerder hun verhaal hadden kunnen doen.305 Uiteindelijk concludeerde zij dat
marteling systematisch had plaatsgevonden en dat het onderdeel was geweest van de
staatsrepressie. Op basis hiervan oordeelde zij dan ook dat de slachtoffers van marteling
alsnog in aanmerking moesten komen voor schadevergoedingen. In 2005 voegde de
commissie een supplement toe met nog eens 1204 nieuwe slachtoffers.306
President Lagos hoopte met de Martelcommissie en het daarmee gepaard gaande
schadevergoedingsprogramma de nalatenschap van Pinochet definitief af te kunnen sluiten,
maar in plaats daarvan laaide het debat opnieuw op met als belangrijkste onderwerpen het
afleggen van openbare verantwoording door personen en instellingen die hadden bijgedragen
aan de repressie en een juridische afrekening met die officieren die daadwerkelijk gemarteld
en gemoord hadden. Een ontkenning van wat er al die jaren gebeurd was onder het bewind
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van Pinochet leek zelfs voor de strijdkrachten niet langer houdbaar en opperbevelhebber
generaal Juan Emilio Cheyre begon met een poging de krijgsmacht te ‘ont-Pinochetiseren’.
Bovendien nam hij afstand van de gruwelijke misdaden die gepleegd waren door leden van
zijn eigen instelling en erkende hij vlak voor de publicatie van het rapport van de
Martelcommissie voor het eerst de institutionele verantwoordelijkheid van de krijgsmacht.
Hiermee nam hij voor het eerst afstand van het standpunt dat als er al militairen waren
geweest die zich schuldig hadden gemaakt aan mensenrechtenschendingen, het dan ging om
op zich staande gevallen door individuen.307
Er bestonden echter ook nog steeds sectoren in de Chileense samenleving die vast
bleven houden aan de oude versie van het verleden. De rechterlijke macht bijvoorbeeld bleef
betrokkenheid bij en een aandeel in de grote schaal waarop de schendingen hadden
plaatsgevonden ontkennen, ondanks het feit dat ook de Martelcommissie, net als de
commissie-Rettig ruim tien jaar eerder, tot de conclusie was gekomen het Pinochet-regime
altijd impliciet of expliciet op de steun van deze tak kon rekenen.308
Maar ook onder politiek rechts en onder de militairen bleef de kwestie onrust
veroorzaken. Niet vanwege het feit dat meer en meer van de waarheid aan het licht kwam,
maar meer vanwege de daarmee gepaard gaande eventuele mogelijkheden tot vervolging.
President Lagos bleek net zo gevoelig voor de onrust die in deze sectoren ontstond en
vermeed elke verwijzing naar vervolging op basis van gegevens uit het rapport Valech. Hij
bepaalde zelfs dat de getuigenissen en daarmee de identiteit van de folteraars vijftig jaar lang
geheim zouden blijven.309 Toch oordeelde het Hooggerechtshof datzelfde jaar dat de
amnestiewet van 1978 niet van toepassing was in de Sandoval-zaak rond de verdwijning van
Miguel Angel Sandoval.310 De mogelijkheid tot strafrechterlijke vervolging lijkt hiermee een
stap dichterbij.
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Argentinië vs Chili
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat Argentinië en Chili een vergelijkbare manier
hebben gekozen om de gruwelijkheden uit het verleden een plaats te geven. In beide gevallen
kozen de regeringsleiders van de nieuwe democratieën voor een waarheidscommissie. De
transitie naar democratie in Argentinië verliep echter volgens een ander patroon dan in Chili
waardoor niet alleen de commissies van elkaar verschilden, maar ook de verdere weg naar
verzoening er anders uit kwam te zien. In het volgende zal ik beschrijven op welke punten het
proces van democratisering vergelijkbaar verliep en waar de verschillen lagen. Vervolgens zal
ik proberen een antwoord te geven op de vraag in hoeverre dit bereikt is in Argentinië en
Chili. Ik baseer me hierbij op Priscilla B. Hayner, die verzoening meetbaar acht door zich af
te vragen hoe op nationaal niveau met het verleden omgegaan wordt, hoe de relaties zijn
tussen voormalige tegenstanders en in hoeverre er één versie van het verleden bestaat.311

Argentinië

Chili
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-
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Transitie
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+

+/-

+/-
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aanklacht tegen
Pinochet)

Waarheidscommissie
Rechterlijke macht

Tabel 1 De invloed van de verschillende aspecten op verzoening, variërend
van zeer positief (++) tot zeer negatief (--)

Doctrine van Nationale Veiligheid
In zowel Argentinië als Chili leidde grote sociale onrust tot ingrijpen van de strijdkrachten.
Een situatie van groeiende economische problemen en een regering die meer en meer de grip
op de situatie leek te verliezen spoorde de krijgsmacht aan de macht over te nemen om orde
op zaken te kunnen stellen. In beide landen was de onrust dermate destabiliserend dat de coup
aanvankelijk zelfs door oppositiegroepen verwelkomd werd. Belangrijke motivatie voor de
strijdkrachten in zowel Argentinië als Chili kwam vanuit de Doctrine van Nationale
311
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Veiligheid die de inhoud van het begrip nationale veiligheid veranderde. Al sinds de jaren
dertig was op het Latijns-Amerikaanse continent geen oorlog meer gevoerd tegen een externe
vijand, waarop de bestijding van de interne vijand een specialisme was geworden. Deze
vijand, die de sociaalpolitieke, ideologische en morele integriteit van de natie in gevaar
bracht, werd onder invloed van de Koude Oorlog gedefinieerd in linkse termen: het
communisme, potentiële guerrillero’s en andere ‘subversieve’ elementen.312
De inzet van de krijgsmacht had een overwegend preventief karakter, wat de grote rol
die de inlichtingendiensten hebben gespeeld in het bestrijden van de interne vijand verklaart.
Deze diensten hadden echter een bredere taak dan alleen het verschaffen van informatie over
de aanwezigheid en activiteiten van subversieve elementen; zij bepaalden ook de taak van de
strijdkrachten binnen de economie, maatschappij en politiek. De militairen namen een steeds
grotere rol in in de samenleving en zagen zichzelf als hoeders van de natie. Zij achtten de
democratie en de politiek niet in staat deze gevaarlijke elementen te bestrijden en in zowel
Argentinië als Chili greep de krijgsmacht in op het moment dat, in haar ogen, het land dreigde
af te glijden in chaos.
Het feit dat de vijand een ideologische was verklaart waarom in beide landen het
‘gevecht’ door ging nadat de linkse verzetsgroepen al zo goed als buitenspel waren gezet; niet
alleen het gewapend verzet vormde een gevaar, ook de ideeën van deze groeperingen moesten
onderdrukt worden. Vanwege het gevaarlijke karakter van de oorlog waren extreme,
onorthodoxe methoden in de bestrijding ervan geoorloofd, wat geleid heeft tot de enorm grote
schaal waarop mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden in Chili en Argentinië. Na
afloop van de dictatoriale regimes verklaarden de strijdkrachten van beide landen dat zij
verwikkeld waren geweest in een burgeroorlog waarin zij geslaagd waren de natie te redden
van de ondergang. Videla eiste nadat hij dankzij het generaal pardon van Menem vrijkwam
zelfs een excuus van de samenleving voor zijn veroordeling omdat hij immers had
bijgedragen aan de overwinning op de subversie.313

De repressie
Beide landen werden na de coup bestuurd door militairen die op systematische wijze de
bevolking onderdrukten. In Argentinië liet de AAA ook al vóór het begin van de Vuile Oorlog
312
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tegenstanders van het regime verdwijnen, maar onder de leiding van Videla werd deze vorm
van repressie het voornaamste wapen in de strijd tegen subversieve elementen; gedwongen
verdwijningen werden een vast onderdeel van de systematische staatsterreur. In Chili nam de
repressie pas systematische vormen aan met de intrede van de DINA. Tot die tijd verdwenen
tegenstanders

van

Pinochet

op

kleinere schaal

en

voornamelijk

met

het

doel

verantwoordelijkheid voor moord te ontlopen. De politie en het leger probeerden aanvankelijk
vooral angst in te boezemen door massale arrestaties uit te voeren. Veel van deze gevangenen
kwamen echter na zeer korte tijd alweer vrij.314 Met de DINA zette Manuel Contreras echter
een systematisch plan tot uitroeiing van de ideologische vijand in werking. Het aantal
desaperecidos lag in Argentinië weliswaar veel hoger dan in Chili, gerelateerd aan de omvang
van de bevolking zijn de verschillen minder groot. In Argentinië verdwenen naar schatting
twintig- tot dertigduizend mensen op een bevolking van 35,8 miljoen in tegenstelling tot
twee- tot vijfduizend desaparecidos in Chili op een bevolking van 14,6 miljoen.315
Chili kende vanaf het begin van de dictatuur de zogenaamde consejos de guerra
(oorlogstribunalen). Gezien de sterk legalistische traditie in Chili die ook verantwoordelijk
was voor bijvoorbeeld het in stand houden van de amnestiewet van 1978, zocht het nieuwe
militaire regime aanvankelijk naar mogelijkheden om de vijand uit te schakelen binnen de
grenzen van de wet. Speciale oorlogstribunalen werden ingesteld waar van subversie
verdachte Chilenen terechtstonden, maar in werkelijkheid ging het om een dekmantel voor
buitengerechtelijke executies aangezien veel van deze rechtszaken nooit plaatsvonden. Zij
vormden slechts een manier om de executies te rechtvaardigen.
De uiteenlopende aantallen slachtoffers en het type mensenrechtenschendingen
verklaren echter niet de verschillende keuzes die de nieuwgekozen presidenten maakte in het
democratiseringsproces. In beide gevallen was het de ergste terreur uit de geschiedenis van
het land, waaruit afgeleid kan worden dat andere factoren van belang zijn geweest in de
beleidskeuzes.316

De democratische transitie
In zowel Argentinië als Chili speelde de kwestie van de mensenrechtenschendingen die
hadden plaatsgevonden onder het militaire regime een belangrijke rol. Alfonsín won de
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verkiezingen in Argentinië van zijn tegenstander Italo Luder met de belofte de Ley de
Pacificación
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zodat
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voor

de

mensenrechtenschendingen mogelijk zou zijn en ook Aylwin beloofde Pinochets amnestiewet
terug te draaien. De transitie naar democratie verliep in de twee Latijns-Amerikaanse landen
echter volgens zeer verschillende patronen, wat vervolgens een enorme invloed had op de
mogelijkheden die de nieuwgekozen presidenten hadden om met het verleden af te rekenen.
Het verschil tussen de Argentijnse replacement en de Chileense transformation was hiermee
grotendeels verantwoordelijk voor de verdere verschillen tussen beide transitieprocessen.317
In Argentinië was de nederlaag in de Falkland/Malvinas oorlog bepalend geweest voor
de positie van de strijdkrachten ten tijde van de verkiezingen en dus ook voor de condities
waaronder de democratische transitie plaats kon hebben. De krijgsmacht had weliswaar een
amnestiewet afgekondigd om zich te beschermen tegen strafrechtelijke vervolging maar
Alfonsín verklaarde deze binnen afzienbare tijd na zijn aantreden ongeldig. Pinochet had in
Chili echter een veel sterkere grip gehad op het democratiseringsproces. Dankzij de grondwet
van 1980 en een meerderheid van hem gunstig gezinde leden in het Congres was het vrijwel
onmogelijk om via juridische weg de militairen ter verantwoording te roepen. Nieuwe
wetgeving die de amnestiewet aanpaste kon niet aangenomen worden zonder goedkeuring van
het Congres en ook een nietigverklaring op grond van het ondemocratische karakter van de
wet was niet mogelijk omdat het Chileense recht niet de mogelijkheid kent een wet met
terugwerkende kracht nietig te verklaren.318 Aylwin had dus niet alleen te maken met een
krijgsmacht die ongeschonden de overgang naar democratie kon maken, maar moest dat
proces ook nog eens ingaan volgens een door de militairen volledig geregisseerd scenario.
Pinochet had weliswaar zelf de democratisering in gang gezet door zich te onderwerpen aan
een referendum in 1988, hij had nooit verwacht dit te zullen verliezen en deed er alles aan om
zoveel mogelijk macht te behouden.

De waarheidscommissies
Vanwege de nog fragiele democratie en de mogelijk desastreuze gevolgen van een openlijke
uitdaging van de militairen koos Aylwin er in eerste instantie voor strafrechtelijke vervolging
uit de weg te gaan. Net als Alfonsín in Argentinië stelde hij op zeer korte termijn een
waarheidscommissie in, met het verschil dat het in Argentinië vanaf het begin de intentie was
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geweest het werk van CONADEP aan te vullen met strafrechtelijke vervolging. De Chileense
commissie werd daarentegen vanwege de moeizame machtsverhoudingen ingesteld als een op
zich staande poging tot verzoening, waarmee de regering de mogelijkheid om deze
waarheidsvinding legitimiteit te geven met behulp van rechtspraak onbenut liet.319
Beide commissies werden ingesteld door de president, die ook de commissieleden
benoemde. Alfonsín liet een deel van de plaatsen open voor benoeming door het Congres
maar

alleen

het
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van

Afgevaardigden

gaf
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verzoek.320

Mensenrechtenorganisaties in Argentinië verzetten zich aanvankelijk tegen het initiatief
omdat zij de voorkeur gaven aan een parlementaire commissie. Aylwin leerde van zijn collega
en benoemde vier voor- en vier tegenstanders van het Pinochet-regime. De commissie
vertegenwoordigde hierdoor een breder politiek spectrum, wat vooral belangrijk bleek toen
alle acht leden de conclusies van het rapport onderschreven. De doelstelling een
gezaghebbende versie van het verleden te creëren was geslaagd in die zin dat niemand de
feiten uit het rapport in twijfel trok.321
Veel van het onderzoek van de commissies was gebaseerd op informatie die zij
ontvingen van non-gouvernementele organisaties. In Chili had het Vicaría de la Solidaridad
vanaf het begin van de militaire dictatuur de slachtoffers juridische en economische steun
verleend. Het was lange tijd de enige bron van objectieve informatie tijdens de dictatuur en
toen deze ten einde kwam droeg het Vicaría al haar dossiers direct over aan de commissieRettig. In Argentinië kostte het de commissieleden meer overredingskracht vanwege de
aanvankelijk heersende teleurstelling over een presidentiele commissie, maar ook daar
overhandigden veel mensenrechtenorganisaties uiteindelijk hun dossiers aan CONADEP.

Mandaat
Welke waarheid een waarheidscommissie precies vastlegt wordt bepaald door het mandaat.
Hierin wordt namelijk onder andere vastgelegd welke schendingen onderzocht zullen worden
en welke bevoegdheden de commissie zal krijgen.322 Zowel de Chileense als de Argentijnse
variant kreeg niet de bevoegdheid getuigen te dagvaarden of documenten in beslag te nemen,
waardoor de commissies afhankelijk waren van getuigenissen van vooral slachtoffers en
familieleden. De strijdkrachten werkten in beide gevallen niet mee; zij negeerden de
verzoeken om informatie of beantwoordden ze slechts met de verklaring dat de documenten al
319
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vernietigd waren. Zonder de aanvullende onderschrijvende waarde van bijvoorbeeld
rechtszaken kan dan ook de vraag gesteld worden in hoeverre een rapport een gezaghebbende
versie van het verleden weergeeft als informatie uit een van de meest belangrijke bronnen
ontbreekt. Meer dan in Argentinië onderzocht de commissie-Rettig ook het patroon van de
schendingen van mensenrechten om institutionele verantwoordelijkheid vast te stellen,
waardoor dit probleem enigszins ondervangen werd. Het stelde de commissie in staat een
breder beeld te geven van de repressie in het algemeen.
Wat betreft de mensenrechtenschendingen hadden beide commissies een zwak
mandaat.323 In Argentinië lag de focus op de desaparecidos en het terugvinden van hun
eventuele stoffelijk overschotten en op onderzoek naar gevangen- en martelkampen. Het
mandaat sloot onder andere moord, tijdelijke verdwijning en marteling uit van onderzoek, wat
het aantal slachtoffers onterecht laag hield.324 Ook in Chili lag het aantal slachtoffers uit het
rapport ver beneden het werkelijke aantal. De nadruk lag in het mandaat op verdwijning na
arrestatie, executies en marteling met de dood tot gevolg in opdracht van de staat. Verder
diende de commissie politiek geweld van vooral gewapende linkse groeperingen te
onderzoeken, maar bleven ook hier gevallen van marteling die niet tot de dood hadden geleid
buiten beschouwing.325 Beide commissie kozen echter voor een nadruk op de verdwijningen
vanwege het ontwrichtende effect van dit instrument van staatsterreur op de nabestaanden.
Het uitsluiten van gevallen van marteling liet aanvankelijk een belangrijk deel van de
terreur onderbelicht en deed daarmee ook de erkenning van het leed geweld aan. Eén van de
factoren die volgens Priscilla Hayner bijdraagt aan verzoening is officiële erkenning van de
feiten uit het verleden, in combinatie met een vorm van genoegdoening.326 Een gedeeld idee
over het verleden en het tegengaan van hardnekkige ontkenningen zijn belangrijke aspecten
hiervan. In Argentinië kon de omissie enigszins hersteld worden met behulp van de
rechtszaken en de daaruit voortgekomen veroordelingen, maar in Chili bleek deze optie
uitgesloten. Wel had de commissie uitgebreid aandacht besteed aan een karakterisering van de
repressie, waardoor marteling als fenomeen wel beschreven werd in het rapport.327
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Slachtoffers werden echter niet opgenomen in de uiteindelijke lijst en hun zaken werden, in
tegenstelling tot de zaken van bijvoorbeeld de desaparecidos, niet verder onderzocht. Pas in
2003 stelde de regering de Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura in, wat
aangeeft dat er ruim tien jaar later nog steeds behoefte was aan onderzoek naar deze vorm van
repressie. Ruim vijfendertigduizend Chilenen getuigden voor deze commissie, wat voor velen
van hen de eerste keer was dat zij hun verhaal konden doen. Een jaar later verscheen er een
supplement bij het oorspronkelijke rapport met nog eens 1204 namen. Op basis van deze
nieuwe
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besloot
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alsnog

slachtoffers

van

marteling
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schadevergoeding toe te kennen, waarmee ook zij eindelijk de erkenning kregen die zo
belangrijk is in het verzoeningsproces. De regering besloot echter de getuigenissen vijftig jaar
lang geheim te houden, waardoor ook nu nog vervolging voor deze misdaden uitgesloten is.
Het mandaat heeft vooral in Chili dus een groot deel van de slachtoffers uitgesloten, wat
de doelstellingen van een waarheidscommissie ondermijnt. Een deel van de waarheid is buiten
beschouwing gebleven, wat de gezaghebbende versie van het verleden geweld aandeed en het
vaststellen van individuele verantwoordelijkheid voor deze schendingen onmogelijk maakte.
Bovendien kon het proces van waarheidsvinding in dit geval niet voorzien in een forum voor
de slachtoffers, wat gezien wordt als een belangrijk onderdeel van het herstelproces.328 Chili
had zichzelf echter niet deze maar nationale verzoening tot voornaamste doel gesteld, maar
ook wat dat betreft deed de commissie de slachtoffers van marteling dus tekort.
Ondanks de beperkingen in het mandaat was de commissie-Rettig dankzij het relatief
kleine aantal zaken echter wel in staat elk geval uitgebreid te onderzoeken, terwijl de
Argentijnse commissie de namen van de desaparecidos zonder verdere controle overnam uit
de dossiers van de non-gouvernementele organisaties.
Een andere belangrijke keuze die idealiter al voor een commissie gemaakt is in het
mandaat is het wel of niet noemen van de namen van de daders. Het vaststellen van
individuele verantwoordelijkheid is een belangrijk onderdeel van het waarheidsvindingproces,
zeker in situaties waarin juridische vervolgingen zeer onwaarschijnlijk zijn zoals in Chili het
geval was. Pinochet, die nog steeds opperbevelhebber van de strijdkrachten was, verklaarde
dat ‘the day they touch any of my men will be the end of the state law’.329 Ondanks het feit
dat de mogelijkheden voor het vaststellen van individuele verantwoordelijkheid hiermee dus
beperkt werden tot de waarheidscommissie, bepaalde het tweede artikel van het mandaat dat
de
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juridische

verantwoordelijkheid die bepaalde individuen mogelijk [hadden] met betrekking tot de
gebeurtenissen die zij [onderzocht]’.330 Onder fel protest van het personeel van de commissie
en na een hevig debat besloten de commissieleden uiteindelijk de namen uit het rapport te
laten.
In Argentinië was het mandaat minder duidelijk. Daar bepaalde artikel twee van het
decreet 187/83 slechts dat de commissie ‘geen juridisch oordeel mocht vellen over feiten en
gebeurtenissen die behoorden tot het exclusieve werkveld van de rechterlijke macht’.331 Het
uiteindelijke rapport bevatte namen van personen die in getuigenissen genoemd waren, maar
de commissie verklaarde nadrukkelijk hiermee niet te impliceren dat deze personen schuldig
waren voor genoemde misdaden. De bijgevoegde lijst van door getuigen aangewezen daders
lekte echter uit naar de pers, waardoor ze bekend werden bij het grote publiek.
Mensenrechtenadvocaat Juan Méndez beschreef midden jaren negentig hoe mensen als
Videla, Massera, Camps en honderden andere folteraars nog steeds de effecten hiervan
ondervonden.332 Obers weigerden hen bijvoorbeeld te serveren en ook anderen lieten bij
herhaling duidelijk weten hoe ze over de misdadigers dachten. Ondanks dat een klein aantal
verantwoording had moeten afleggen in een rechtbank was het grote deel zonder verdere
consequenties de democratie ingegaan. Het feit dat er nog steeds van dit soort openlijke
confrontaties tussen schenders van mensenrechten en slachtoffers plaatsvinden geeft wel aan
dat er ook dertig jaar na het einde van de dictatuur nog steeds geen volledige verzoening is
bereikt.
Ten slotte richtte de Argentijnse commissie zich, zoals gezegd, uitsluitend op
verdwijningen en dus beperkte zij de dadercategorie tot vertegenwoordigers van de staat. In
Chili koos Aylwin er juist voor om beide zijden van het geweld te laten onderzoeken, omdat
hij hoopte op deze manier de legitimiteit van de commissie te vergroten en zo nationale
verzoening te stimuleren. Veel Chileense mensenrechtenactivisten reageerden echter
verontwaardigd aangezien het gewapende verzet van links minimaal was geweest en
onderzoek naar beide zijden in hun ogen de overmatige repressie van de staat
bagatelliseerde.333
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Schadevergoedingen
Een financiële vergoeding kan natuurlijk verdwenen ouders of kinderen niet terugbrengen, of
de traumatische ervaring van marteling uitwissen. Het kan echter wel een belangrijke
psychologische rol spelen in de officiële erkenning van de misdaden uit het verleden, wat,
zoals gezegd, voor slachtoffers een belangrijk element is in het verzoeningsproces. Bovendien
kan het opgevat worden als een officieel excuus van de staat.334 Het Chileense
schadevergoedingsprogramma was, meer dan in Argentinië, ook gericht op medische zorg en
onderwijs, terwijl in Argentinië meteen ook geld vrijgemaakt werd voor voormalig politieke
gevangenen en bannelingen zonder dat deze aspecten van de dictatuur binnen het mandaat van
CONADEP hadden gevallen.335 Verreweg de belangrijkste maatregel voor de Argentijnse
slachtoffers was echter de nieuwe wet die desaparecidos juridisch dood verklaarde zonder de
mogelijkheid van hun terugkeer uit te sluiten.336
De Chileense commissie-Rettig deed daarnaast ook verschillende voorstellen tot
eerherstel van de slachtoffers en symbolische vormen van genoegdoening, zoals bijvoorbeeld
monumenten en parken ter ere van de slachtoffers.337 Een van deze initiatieven is het park in
de tuinen van Villa Grimaldi, het belangrijkste voormalige martel- en gevangenkamp van de
DINA in Santiago tussen 1973 en 1978. Ten minste 226 mensen werden hier doodgemarteld,
vermoord of ‘verdwenen’.338 In 1996 opende de regering het Vredespark in de tuinen van het
inmiddels gesloopte Villa Grimaldi om de tragische geschiedenis van de plek te herdenken.339
In Argentinië vond een dergelijk pas initiatief veel later plaats. Met het aantreden van
Néstor Kirchner als president kwam de beslissing de ESMA als museum in te richten nadat in
januari 1998 de toenmalige president Menem nog een poging had gedaan het gebouw te
slopen. Dit leidde echter tot zoveel protesten dat een rechter uiteindelijk bepaalde dat het
gebouw behouden moest blijven omdat sloop bewijzen in duizenden zaken van verdwijningen
zou vernietigen.340
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Rapport en gevolgen
Zowel in Argentinië als in Chili moest het rapport een belangrijke bijdrage leveren aan het
debat over waarheid, gerechtigheid en verzoening. In Chili sneeuwde deze poging echter al
snel onder toen de rechtse senator Jaime Guzmán vermoord werd en de focus op links
terrorisme kwam te liggen. In Argentinië bleef de aandacht langer bij de bevindingen van de
commissie, maar dit kwam ook doordat het vanaf het begin duidelijk was dat CONADEP
onderdeel zou zijn van een bredere strategie die ook rechtszaken zou omvatten. Het juridisch
secretariaat, onderdeel van CONADEP, bereidde de dossiers op zo’n manier voor dat ze direct
na publicatie van het rapport overgedragen konden worden aan de rechtbanken.341

Rechterlijke macht en vervolgingen
De rechterlijke macht heeft in de beide landen een vergelijkbare rol vervuld. In plaats van
onafhankelijk van het regime haar functie te vervullen leek het juridisch apparaat eerder een
verlengstuk van de repressie. In Argentinië werden alle leden van het Hooggerechtshof
vervangen na de coup van 1976. De rechterlijke macht in haar geheel bood formeel gezien
bescherming van de rechten van de Argentijnen, maar koos in de praktijk voor bescherming
van het militaire regime, dat er in slaagde het juridisch apparaat te verlammen.342 Advocaten
durfden bijvoorbeeld nauwelijks habeas corpus petities in te dienen na ontvoeringen en
verdwijningen, zeker nadat een aantal advocaten die dat wel hadden gedaan zelf ook
verdwenen.343 Rechters weigerden op hun beurt de wél ingediende petities uit te voeren,
waarmee ze impliciet hun steun betuigden aan de heersende militaire macht.
Ook in Chili gaven rechters nauwelijks gehoor aan de vele habeas corpus petities die
ingediend werden. Hier hadden de militairen de rechters ongemoeid gelaten, waarop de
voorzitter van het Hooggerechtshof beweerde dat de rechterlijke macht functioneerde volgens
de regels van de rechtsorde, inclusief die van juridische onafhankelijkheid.344 Uit het rapport
van de commissie-Rettig bleek echter juist dat rechters de wet op een uiterst strikte manier
interpreteerden met als gevolg dat enerzijds de marge die rechtbanken hadden om de rechten
van individuen te beschermen niet benutten, terwijl anderzijds mogelijke daders niet vervolgd
werden wegens gebrek aan bewijs.345
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Na de democratische transitie bleken in beide landen obstakels te bestaan voor strafrechtelijke
vervolging in de vorm van amnestiewetten. Alfonsín verwierp de Ley de Pacificación
Nacional echter direct, waardoor de verwachtingen in Argentinië hoog gespannen raakten. De
rechtszaken die hij zo mogelijk maakte, zouden de versie van de waarheid zoals die naar
voren was gekomen in Nunca más legitimiteit geven, zij zouden het door CONADEP
gecreëerde collectieve geheugen niet vervangen maar juist aanvullen.346 Aanvankelijk was
Alfonsíns strategie succesvol. Nunca más werd een bestseller en negen voormalige juntaleden
moesten juridische verantwoording afleggen voor hun aandeel in de gruwelijkheden van de
Vuile Oorlog. Deze zogenaamde ‘Zaak 13’ leidde onder andere tot de veroordeling van
Videla en Massera, waarmee de verwachtingen enigszins waargemaakt werden. De
krijgsmacht accepteerde de uitspraak en haar juridische implicaties echter niet en wist
uiteindelijk in gewapende confrontaties nieuwe amnestiewetten af te dwingen. Daarnaast
kondigde president Menem in 1989 en 1990 twee keer een generaal pardon af, waardoor de
veroordeelde juntaleden weer vrijkwamen. Een van de mensen die Alfonsín toentertijd
adviseerde over de mensenrechtenkwestie, Jaime Malamud-Goti, zegt achteraf dat het beter
was geweest sneller te beginnen met de rechtszaken tegen de militaire officieren. Nu hadden
de strijdkrachten de kans gekregen hun positie te herstellen in de samenleving en naarmate de
tijd verstreek waren ze steeds meer bereid het voor elkaar op te nemen. Bovendien maakte het
aanvankelijke optimisme over de overwinning van de democratie plaats voor economische en
sociale problemen die het nieuwe democratische bestuur verzwakten. De machtsbalans
herstelde zich in het voordeel van de strijdkrachten.347
In Chili slaagde Aylwin er niet in de amnestiewet die de militairen hadden
aangenomen buiten werking te stellen, waardoor voor de misdaden begaan vóór 1978
helemaal geen juridische verantwoordelijkheid vastgesteld kon worden. En ook voor de
misdaden van na 1978 was dit moeilijk aangezien in de eerste plaats militaire in plaats van
civiele rechtbanken jurisdictie kregen in deze zaken. Vrijspraak of opschorting wegens gebrek
aan bewijs was het gevolg en de waarheid uit het rapport-Rettig bleef zonder legitimerende
basis. Een poging deze waarheid toch te onderbouwen in een rechtbank deed de spanningen
dusdanig hoop oplopen dat dit ook in Chili leidde tot een confrontatie tussen de regering en de
krijgsmacht; het zogenaamde boinazo (coup van de baretten).348
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In beide landen vond echter ook een ommekeer plaats wat betreft de mogelijkheden voor
strafrechterlijke vervolging. In Argentinië volgde deze op de bekentenissen van exmarineofficier Scilingo midden jaren negentig. De gruwelijkheden die hiermee aan het licht
kwamen zetten een golf van protest in beweging en versterkten de eis om gerechtigheid.
Mensenrechtenactivisten slaagden erin zogenaamde ‘waarheidsrechtszaken’ in te stellen, die
juridisch onderzoek in onopgeloste zaken mogelijk maakte zonder dat de rechtbank de
bevoegdheid had personen aan te klagen of te veroordelen. Helaas weigerden de militairen te
getuigen, ondanks dat zij door de rechtbanken gedaagd werden, waardoor de
‘waarheidsrechtszaken’ een stille dood stierven. Ondertussen waren echter ook al zaken
aangespannen in verband met de roof van kinderen. Deze misdaad viel niet onder de
amnestiewetten noch onder het generaal pardon. De rechter die de eerste zaak behandelde
oordeelde zelfs dat ze als misdaden tegen de menselijkheid beschouwd moesten worden,
waarop geen enkele verjaringstermijn van toepassing was. Ook bij de latere, zeer belangrijke
nietigverklaring van de Ley de Punto Final en de Ley de Obediencia Debida speelde het
internationaal recht een rol; de amnestiewetten werden in strijd met de internationale
verplichtingen van Argentinië bevonden wat de weg vrijmaakte voor verdere vervolging voor
mensenrechtenschendingen uit de Vuile Oorlog.
In Chili kwam de omslag pas eind jaren negentig. Hervormingen in de rechterlijke
macht en de arrestatie van Pinochet in Londen maakten dat rechters zich minder terughoudend
opstelden en meer zaken voor civiele rechtbanken brachten. Bovendien vatten steeds meer
rechters een gedwongen verdwijning op als een ontvoering die nog voortduurde, waardoor de
amnestiewet van 1978 niet van toepassing was. Ook maatschappelijke factoren speelden een
rol in het ontstaan van een klimaat waarin juridische stappen steeds minder onwaarschijnlijk
werden. De angst dat rechtszaken de politieke stabiliteit in gevaar zouden brengen was
enigszins afgenomen dankzij een steeds dieper gewortelde democratie. Bovendien had met
het verstrijken van de tijd de oude generatie plaatsgemaakt voor een nieuwe en was de positie
van de strijdkrachten verzwakt.349
Een bemoedigende ontwikkeling was het voorstel dat president Lagos in augustus
2003 deed om de effectiviteit van juridische onderzoeken naar mensenrechtenschendingen uit
het verleden te verbeteren. Ook stelde hij juridische en institutionele hervormingen voor om
de bescherming van mensenrechten in de toekomst beter te kunnen garanderen en benadrukte
hij keer op keer zich niet te mengen in de kwestie rond de amnestiewet. Op korte termijn
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betekende dit weliswaar dat de amnestiewet vooralsnog intact bleef, maar op langere termijn
hoopte Lagos hiermee een van de belangrijke principes van de rechtsorde en dus van de
democratie te garanderen; de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.350

Verzoening
De geschiedenis in de ogen van de publieke opinie
Met betrekking tot de vraag hoe omgegaan wordt met het verleden op nationaal niveau kan
voor zowel Argentinië als Chili gezegd worden dat dit door de jaren heen keer op keer
gewijzigd is. Aanvankelijk gold voor beide landen dat de nieuwe democratische president niet
om de mensenrechtenkwestie heen kon, maar ook dat het om een delicate kwestie ging.
Vooral in de periode vlak na de transitie stonden mensenrechtenorganisaties en de
strijdkrachten lijnrecht tegenover elkaar en dit heeft nog voortgeduurd tot lang nadat de
waarheidscommissies hun rapporten publiceerden. De nieuwe presidenten stonden voor de
moeilijke taak een terugkeer naar geweld te voorkomen en zagen zich geplaatst tussen de
voormalige tegenstanders.
Néstor Kirchner, sinds 2003 president van Argentinië, ondernam vanaf het begin van
zijn ambtstermijn echter aanzienlijke stappen om het verleden bespreekbaar te maken door
bijvoorbeeld 24 maart uit te roepen tot nationale herdenkingsdag en de ESMA tot museum te
dopen. Ook in Chili zijn verschillende pogingen ondernomen de partijen nader tot elkaar te
brengen, waarvan het belangrijkste voorbeeld de Mesa de Diálogo is. De toenmalige president
Lagos voorkwam dat het initiatief doodbloedde om zo de partijen nader tot elkaar te brengen.
Volledige openheid over het verleden is echter nog niet bereikt, wat blijkt uit de zeer
voorzichtige conclusies die Lagos verbond aan het rapport van de Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura. Een ander tekenend incident is de commotie die ontstond rond een
artikel in de krant La Nación getiteld ‘La cara civil de la tortura’ (Het fatsoenlijke gezicht van
marteling). Het artikel liet de foto’s zien van prominente Chilenen die meegewerkt hadden
aan de repressie, waarop functionarissen van de regering Lagos de redacteur van de krant
publiekelijk beschuldigden van opruiende journalistiek.351

Van vijand tot vriend?
Een tweede punt in de beoordeling van het proces van verzoening is de relatie tussen
voormalige tegenstanders en dan vooral of deze gebaseerd is op het heden in plaats van op het
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verleden. Met name in Argentinië lijkt het verleden van mensenrechtenschendingen een nog
zeer grote rol te spelen in de onderlinge verstandhouding tussen de strijdkrachten en de
organisaties die nabestaanden en slachtoffers vertegenwoordigen. De recente nietigverklaring
van de Ley de Punto Final en de Ley de Obediencia Debida heeft dit alleen maar versterkt,
aangezien de daaruit voortgekomen nieuwe rechtszaken de partijen weer lijnrecht tegenover
elkaar heeft gezet. Helaas is dit geen nieuwe situatie; de strijdkrachten hebben sinds het begin
van de nieuwe democratie volgehouden dat zij in 1976 ingrepen in een burgeroorlog en dat
deze ingreep gerechtvaardigd was. De mogelijk bindende kracht die een gezamenlijk
economisch beleid kan zijn faalde bovendien; de economische ongelijkheid tussen arm en rijk
is de afgelopen twintig jaar alleen maar toegenomen.352
In Chili leek de uitkomst van de Mesa de Diálogo de verstandhouding voor het eerst te
verbeteren. Het feit dat Pinochet zelf de transitie in gang had gezet maakte dat zijn militairen
nooit eerder de behoefte hadden gevoeld hun tegenstanders tegemoet te komen. Met de Mesa
leek hier even verandering in te komen, maar met de terugkeer van Pinochet naar Chili in
maart 2000 en het besef dat de strijdkrachten gelogen hadden over het lot van een groot aantal
slachtoffers bijna een jaar later, verslechterde de relatie opnieuw. Inmiddels wordt echter van
binnenuit een poging ondernomen de strijdkrachten te ontdoen van hun pro-Pinochet imago
door onder andere afstand te nemen van de door de krijgsmacht gepleegde misdaden wat
misschien op den duur het wantrouwen onder de bevolking weg kan nemen.353

Tegenstrijdige versies van het verleden
Zoals in het theoretisch kader al uiteen is gezet omvat het proces van verzoening niet alleen
een verandering in de relatie tussen voormalige opponenten, maar ook op het verzoenen van
tegenstrijdige feiten en verhalen. Het is niet zozeer belangrijk tot één versie van het verleden,
één waarheid, te komen. Het is wel belangrijk een consensus te creëren van waaruit verdere
discussie mogelijk is. Eén van de meest essentiële aspecten hiervan is het doorbreken van de
cyclus van beschuldigingen-ontkenningen-nieuwe beschuldigingen. Helaas is dit ook één van
de meest opvallende kenmerken van het proces dat zowel Argentinië als Chili doormaakte.
Vanaf de transitie naar democratie tot ruim tien jaar na de val van de militaire regimes bleven
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een burgeroorlog verwikkeld was of op het punt stond er in af te glijden, waarmee hun
inmenging in de politiek als heroïsch in plaats van als misdadig bestempeld diende te worden.
Niet de waarheidscommissies maar de voortdurende dreiging van rechtszaken tegen
militaire officieren veroorzaakte de eerste scheurtjes in deze schijnbaar onwrikbare
overtuiging in Argentinië. Opperbevelhebber van het leger generaal Balza erkende in april
1995 voor het eerst dat de krijgsmacht een aandeel had gehad in de repressie van de Vuile
Oorlog en dat er grove mensenrechtenschendingen hadden plaatsgevonden.354 Hij deed dit in
een poging nieuwe gewelddadige confrontaties te voorkomen na de schokkende onthullingen
van ex-marineofficier Scilingo. Militaire officiers die vervolgens aangeklaagd werden in
nieuwe rechtszaken bleven echter elke betrokkenheid ontkennen. De dynamiek van
opeenvolgende onthullingen en ontkenningen voorkwam dat er een gemeenschappelijke basis
kon ontstaan voor een gedeelde wereldvisie.
Ook in Chili bleven de strijdkrachten elke betrokkenheid ontkennen, maar misschien
heeft verzoening hier meer kans gekregen omdat het verleden niet elke keer opgerakeld werd
door nieuwe onthullingen uit bijvoorbeeld rechtszaken zoals in Argentinië. Een veelbelovend
initiatief, de Mesa, betekende eindelijk erkenning van het feit dat de strijdkrachten in ieder
geval een aandeel hadden gehad in de verdwijningen. Helaas werd dit volledig teniet gedaan
toen korte tijd later bleek dat veel van de informatie waar de militairen mee naar voren
kwamen niet klopte.
Hier veroorzaakte het vooruitzicht van het rapport van de Martelcommissie de eerste
scheurtjes. Het werd duidelijk dat volledige ontkenning niet langer mogelijk was, waarop de
opperbevelhebber generaal Juan Emilio Cheyre bijna vijftien jaar na de val van de dictatuur
voor het eerst institutionele verantwoordelijkheid erkende voor de gruwelen uit het Pinochetregime. Ondanks nog steeds aanwezige elementen in de Chileense samenleving die de
inmiddels overleden Pinochet steunen, is met deze verklaring een begin gemaakt in de
richting van een gedeelde visie op het verleden.
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Conclusie
Na een periode van gruwelijke mensenrechtenschendingen is het belangrijk het pijnlijke
verleden te verwerken om met een schone lei de toekomst in te kunnen gaan. Daarover lijkt
internationale overeenstemming te bestaan, maar het is geen gemakkelijke opgave. Een van
de meest vanzelfsprekende manieren om de confrontatie met het verleden aan te gaan is door
middel van strafrechtelijke vervolging, maar ook dat is geen gemakkelijke opgave. Het type
transitie en het daaruit voortgekomen machtsevenwicht, in hoeverre het gaat om een
gemilitariseerd regime en de omvang van de onderdrukking zijn allemaal factoren die
bepalend zijn voor de politieke situatie van de nieuwe democratie en daarmee ook van invloed
op mogelijkheden tot rechtsvervolging.
Bovendien zijn er serieuze kanttekeningen te plaatsen bij de mogelijkheid van
rechtszaken om verzoening te bewerkstelligen. Het feit dat de daders centraal staan kan het
herstel van de slachtoffers bemoeilijken. De focus ligt immers niet op hen en zij krijgen niet
de ondersteuning en aandacht die nodig is voor een verwerking van de traumatische
gebeurtenissen. Misschien wel belangrijker is het soort waarheid dat een rechtszaak blootlegt.
Regels met betrekking tot de bewijsvoering beïnvloeden welke feiten wel en welke niet aan
bod komen, waardoor een beperkt of vertekend beeld van het verleden kan ontstaan.
Daarnaast kan een rechter slechts uitspraak doen over de schuld of onschuld van een
verdachte en blijft het ‘grijze gebied’ tussen dader en slachtoffer onderbelicht.
Praktisch gezien is het onmogelijk een oordeel te vellen over alle betrokkenen en
beperkt de rechterlijke macht zich noodgedwongen tot de veroordeling van een paar
hooggeplaatste officieren om een voorbeeld te stellen – zoals in Argentinië gebeurde in ‘Zaak
13’, waar slechts de negen juntaleden terechtstonden – of, zoals vaker het geval is, tot de
officieren die lager in de hiërarchie functioneerden. In beide gevallen bestaat de kans dat ze
de verdeeldheid uit het verleden voort laat duren omdat ze de indruk wekt oneerlijke
procedures toe te passen. Van de paar die als voorbeeld dienen kan gezegd worden dat zij tot
zondebok gekozen zijn, terwijl berechting van alleen de lagere officieren de ontwerpers van
het systeem van repressie buiten schot laat.
In een poging deze obstakels te overwinnen kiezen nieuw aangestelde democratische
presidenten steeds vaker voor een waarheidscommissie. Zo’n commissie onderzoekt niet
alleen de kwestie van de individuele verantwoordelijkheid, maar ook wat het aandeel van de
verschillende staatsorganen en –instellingen was in de repressie. Het rapport dat gepubliceerd
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wordt nadat de onderzoeksperiode ten einde is gekomen moet een eenduidige versie van het
verleden geven en richt zich dan ook op het aan het licht brengen van de waarheid. Vooral in
Latijns-Amerikaanse landen is dit van groot belang omdat militaire regimes hier op grote
schaal politieke tegenstanders lieten verdwijnen als onderdeel van de staatsterreur. Zelfs op
internationaal niveau is het recht op waarheid omtrent dergelijke mensenrechtenschendingen
inmiddels een opkomende norm.
De waarheid die met een rapport van een waarheidscommissie bekendheid krijgt moet
een belangrijke bijdrage leveren aan erkenning van de fouten uit het verleden, een belangrijk
onderdeel van verzoening. Mede onder invloed van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en
Verzoeningscommissie is daardoor het idee ontstaan dat verzoening het voornaamste doel is
van zo’n commissie. Een waarheidscommissie werd zelfs gebaseerd op de aanname dat
waarheid tot verzoening leidt, zoals weergegeven in het zogenaamde Waarheid→Verzoening
model en daarmee de notie dat waarheid alleen voldoende is voor verzoening.

Zowel in Argentinië als in Chili creëerden de nieuwe presidenten een waarheidscommissie in
een poging de gruwelen uit het recente verleden te verwerken. In Argentinië was vanaf het
begin voorzien in een interactie tussen de waarheidscommissie en de daaropvolgende
rechtszaken; een afdeling binnen de commissie bereidde de dossiers voor op overdracht aan
de rechterlijke macht. Rechtspraak verliep echter zeer moeizaam en leidde keer op keer tot
confrontaties tussen de regering-Alfonsín en de zich herstellende strijdkrachten. Pas in 2005
verklaarde het Hooggerechtshof de amnestiewetten die eerder door de krijgsmacht waren
afgedwongen nietig, waardoor het ruim twintig jaar geduurd heeft voordat de eerste
vervolgingen voor verdwijningen mogelijk werden.
In Chili waren rechtszaken direct na de transitie en gedurende lange tijd daarna
onmogelijk gezien de hoeveelheid macht die Pinochet in handen hield, waarmee de
waarheidscommissie de enige hoop op het achterhalen van de waarheid en het vaststellen van
verantwoordelijkheid werd. Ondanks het openbare, emotionele excuus namens de staat van
president Aylwin bij verschijning van het rapport had het werk van de commissie niet het
beoogde effect. In tegendeel, de strijdkrachten ontkenden de feiten uit het rapport, de onrust
nam toe en de samenleving polariseerde verder.
De eerste rechtszaken volgden pas na de arrestatie van Pinochet, ruim acht jaar na de
democratische transitie, in Londen. Dit had een enorme stimulerende invloed op de Chileense
rechterlijke macht, maar berechting van Pinochet zelf is helaas nooit gelukt.
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In beide landen vulde de regering het werk van de commissies aan met meer
symbolische bijdragen aan verzoening zoals schadevergoedingsprogramma’s en veel later ook
met het inrichten van een plaats ter nagedachtenis aan de slachtoffers. De huidige Argentijnse
president Kirchner riep verder 24 maart, de dag dat de militaire junta in 1976 de macht
overnam, uit tot nationale herdenkingsdag. In beide landen is echter een belangrijke lacune in
het mandaat van de waarheidscommissies van invloed geweest op het proces van verzoening.
Zowel in Argentinië als in Chili vielen grote groepen slachtoffers buiten het mandaat,
waarvan de belangrijkste de groep overlevenden van de systematisch uitgevoerde
martelpraktijken was. Tienduizenden slachtoffers waren niet gehoord door de commissies en
hun namen stonden niet op de lijsten van slachtoffers. Zowel de misdaad als het leed dat
daaruit voortkwam bleef verstoken van de voor verzoening zo belangrijke erkenning.

Dat brengt mij tot de beantwoording van de vraag in hoeverre waarheidsvinding in de vorm
van een waarheidscommissie voldoende voorwaarde is voor verzoening. Gezien het
voorafgaande moet ik concluderen dat een dergelijke commissie weliswaar een zeer
belangrijke bijdrage levert, maar dat het werk van een waarheidscommissie niet volstaat in het
proces naar verzoening. De waarheid die naar buiten komt is van groot belang; het vormt de
basis waarop een nieuwe geschiedenis gecreëerd kan worden en het feit dat de presidenten de
rapporten aangenomen en onderschreven hebben is een belangrijke stap geweest in de
erkenning van de fouten uit het verleden. De jaren volgend op de publicaties van de rapporten
tonen echter aan dat het verleden niet op afdoende wijze is verwerkt. Het speelt zowel in
Argentinië als in Chili nog steeds een belangrijke rol in de publieke opinie en in de relaties
tussen de voormalige tegenstanders, en een eenduidige visie op het verleden is ook (nog) niet
bereikt. De recente dood van Pinochet heeft de voor- en tegenstanders van zijn regime en
daarmee ook van strafrechtelijke vervolging opnieuw tegenover elkaar gezet. En ook in
Argentinië polariseerde de samenleving opnieuw na de eerste rechtszaken tegen
politiefunctionarissen

die

verantwoordelijk

werden

gehouden

voor

verschillende

verdwijningen. Eén van de getuigen, de 77-jarige Jorge Julio López, verdween, anderen
werden met de dood bedreigd. Het vermoeden dat López ontvoerd is door tegenstanders van
vervolging die de processen lijken te willen saboteren geeft duidelijk aan dat eenheid omtrent
het verleden ontbreekt in Argentinië en dat verzoening, ondanks de Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas, (nog) niet bereikt is.
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Ik heb mij in mijn onderzoek beperkt tot de periode tot en met 2005 en hoewel de meest
recente gebeurtenissen niet wijzen op gunstige ontwikkelingen in de richting van verzoening,
zou verdere studie van de gebeurtenissen in Argentinië en Chili noodzakelijk zijn om te
kunnen bepalen of volledige verzoening uiteindelijk bereikt zal worden in deze landen. Maar
misschien ligt de sleutel tot verzoening eerder in de vormgeving van de waarheidscommissie
en kan een toekomstige commissie meer bereiken in dit opzicht. Mogelijk kan een commissie
met een breder mandaat of met meer juridische mogelijkheden, zoals gedaan is in de ZuidAfrikaanse commissie, een beter resultaat boeken. Ook dit laat ik op dit moment echter over
aan verder onderzoek.
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Begrippenlijst
AAA - Alianza Anticomunista Argentina
Beter bekend in Argentinië als de Triple A. Ultrarechts doodseskader van begin jaren
zeventig.

Alfonsín, Raúl Ricardo
Eerste democratisch gekozen president van Argentinië na de Vuile Oorlog. President
tussen 1983 en juli 1989, toen hij vervroegd de macht overdroeg aan Menem.

APDH - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Permanente

Vergadering

voor

de

Mensenrechten.

Argentijnse

mensenrechtenorganisatie.

Aylwin, Patricio
Eerste democratisch gekozen president van Chili sinds de militaire coup in 1973.
Christendemocraat. President van maart 1990 tot maart 1994.

CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales
Centrum voor Juridische en Sociale Studies. Argentijnse non-gouvernementele
organisatie.

chileanización
Strategie van gedeeltelijke onteigening van de Chileense president Frei midden jaren
zestig. De staat nam 51 procent van de aandelen over van de Amerikaanse bedrijven
waardoor de mijnen in essentie in Chileense handen kwamen.

CNI - Central Nacional de Informaciones
Na commotie rond Letelier zaak opvolger van de DINA. Na de transitie naar
democratie opgenomen in de militaire inlichtingendienst (DINE, Dirección de
Inteligencia del Ejército).
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CNVR - Comisión Nacional para la Verdad y Reconciliación
Nationale Waarheids- en Verzoeningscommissie. Chileense waarheidscommissie,
ingesteld door president Aylwin in 1990.

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura
Chileense Nationale Commissie voor Politiek Gevangenen en Gemartelden, ook wel
commissie-Valech genoemd naar de voorzitter. Ingesteld in 2003 door toenmalige
president Lagos voor slachtoffers die marteling en illegale gevangenschap hadden
overleefd. Deze aspecten vielen buiten het mandaat van de eerdere Comisión Nacional
para la Verdad y Reconciliación.

CONADEP - Comisión Nacional para la Desaparición de Personas
Nationale

Commissie

voor

de

Verdwijning

van

Personen.

Argentijnse

waarheidscommissie, ingesteld door president Alfonsín in 1983.

Concertación
Aanvankelijk Concertación de Partidos por el No, een coalitie die gevormd werd in
het kader van het referendum over het aanblijven van Pinochet. Na het referendum
werd het de Concertación para la Democracia, een coalitie van de PDC en de PS.

Contreras, Manuel (generaal)
Hoofd DINA. Samen met zijn eerste luitenant werd hij in 1993 veroordeeld tot
gevangenisstraf voor zijn aandeel in de Letelier affaire. Het hooggerechtshof
bevestigde de straffen in mei 1995 en voerde ze later ook uit.

Desaparecido/ desaparecer
Een desaparecido is een slachtoffer van gedwongen verdwijning. In het Spaans is
onder invloed van de praktijken van de repressieve regimes een nieuwe betekenis
toegekend aan het werkwoord desaparecer. De Argentijnen, Chilenen, Guatemalteken
en later nog vele anderen spraken niet alleen meer van ‘hij verdween’, maar ook van
‘het leger verdween hem’.
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DINA - Dirección de Inteligencia Nacional
Voor eind 1973 opgericht, onder directe leiding van Pinochet. Aangestuurd door
kolonel (later generaal) Manuel Contreras. Na de commotie die ontstaan was rond de
moord op Orlando Letelier in augustus 1977 vervangen door de CNI.

ERP - Ejército Revolucionario del Pueblo
Revolutionair Volksleger. Een van de eerste linkse guerrillabewegingen in Argentinië,
ontstaan eind jaren zestig.

ESMA - Escuela Superior de Mecánica de la Armada
Voormalig opleidingsinstituut van de marine dat tijdens de Vuile Oorlog dienst deed
als geheim detentiecentrum. Naar schatting zijn hier tussen 1976 en 1979 ruim vijf
duizend desaparecidos gevangen gehouden, gemarteld en in bijna alle gevallen
vermoord.

FPMR - Frente Patriótico Manuel Rodríguez
Ultralinkse groepering, ontstaan in 1984 na afsplitsing van de Communistische Partij.
Verantwoordelijk voor de mislukte aanslag op Pinochet in 1986.

FRAP - Frente de Acción Popular
Linkse coalitie in Chili in de jaren vijftig en zestig.

Frei Montalva, Eduardo
Christendemocraat. Won met de PDC de Chileense verkiezingen van 1964. President
tussen 1964 en 1970. Speelde een belangrijke rol in de oppositie tegen de grondwet
van 1980. Stierf in januari 1982.

Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
Christendemocratische president van Chili van maart 1994 tot maart 2000. Opvolger
van president Aylwin.

Frente Popular
Volksfront. Chileense coalitie van Socialisten, Communisten en Radicalen voor de
verkiezingen van 1938.
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Kichner, Néstor
President van Argentinië sinds mei 2003. Stimuleerde de nietigverklaring van de
amnestiewetten van 1986 en 1987, bepaalde dat de ESMA als museum ingericht
diende te worden en riep 24 maart uit tot nationale herdenkingsdag.

Lagos Escobar, Ricardo
President van Chili van maart 2000 tot maart 2006. Opvolger van Frei. Stelde de
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura in en gaf een belangrijke impuls
aan de toenadering tussen krijgsmacht en mensenrechtenorganisaties in de vorm van
de Mesa de Diálogo.

Letelier, Orlando
Letelier was minister van Defensie onder Allende. Hij werd op 11 september 1973
gearresteerd, gevangen gezet, verbannen en uiteindelijk vermoord door de DINA in
Washington. Letelier werd hiermee een van de slachtoffers van Operación Condor.
Het onderzoek naar de moord door de FBI leidde uiteindelijk tot de opheffing van de
DINA.

Ley de Punto Final
Wet die Alfonsín in 1986 onder druk van de strijdkrachten afkondigde. De wet, een
concessie aan de militairen, bepaalde dat na een termijn van zestig dagen geen nieuwe
rechtszaken aangebracht mochten worden, wat een feitelijke amnestie betekende.

Ley de Obediencia Debida
Tweede amnestiewet die Alfonsín op 5 juni 1987 afkondigde onder druk van de
krijgsmacht. Deze wet maakte het bevel definitief en zonder uitzondering een
rechtvaardiging voor mensenrechtenschendingen, wat een feitelijke amnestie
betekende voor alle gedaagden behalve de hoofden van de (sub)veiligheidszones en
van de veiligheidsdiensten.

MAPU - Movimiento de Acción Popular Unitaria
Beweging voor Unitaristische Volksactie. Afsplitsing van de PDC.
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Menem, Carlos
President van Argentinië van 1989 tot 1999. Kondigde, ondanks zelf slachtoffer te zijn
geweest van het regime, twee keer een generaal pardon af voor onder andere de
veroordeelde juntaleden.

MIR - Movimiento de Izquierda Revolucionaria
Revolutionair Linkse Beweging, ontstaan in augustus 1965. geïnspireerd door Che
Guevara en de Cubaanse Revolutie

Operación Condor
Initiatief van de DINA. In 1976 ingezette internationale samenwerking van
inlichtingendiensten van de landen van de Cono Sur (met name Chili, Argentinië,
Uruguay, Paraguay) met het doel gezamenlijk elkaars politieke vijanden uit te kunnen
schakelen.

PC - Partido Comunista
Communistische Partij.

PDC - Partido Demócrata Cristiano
Christendemocratische Partij. Opgericht in 1958. Tot zijn dood in 1982 geleid door
Eduardo Frei. Zijn opvolger was Gabriel Valdés, maar deze werd al in augustus 1987
vervangen door Patricio Aylwin.

PR - Partido Radical
Opgericht in 1861 door dissidente liberalen.

PS - Partido Socialista
Socialistische Partij. Vanaf 1967 verklaard Marxistisch-Leninistisch, hoewel onder
andere Salvador Allende aanhanger bleef van electorale strategie.
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UP - Unidad Popular
Volkseenheid. Chileense coalitie voor de verkiezingen van 1970, bestaande uit de
Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Radical en drie kleinere partijen, het
MAPU de PSD) en de Acción Popular Independiente (Onafhankelijke Volksactie,
API). Allende won met de UP in 1970 de presidentsverkiezingen.

Vicaría de la Solidaridad
Opgericht in januari 1976 nadat haar voorganger, het "Peace Committee", gedwongen
was te sluiten. Viel onder direct gezag van kardinaal Silva. Openlijke tegenaanval op
kritiek van de kerk was voor het regime niet mogelijk gezien de positie die de kerk
innam in de Chileense samenleving.

Villa Grimaldi
Belangrijkste voormalige martel- en gevangenkamp van de DINA in Santiago tussen
1973 en 1978. In 1996 werd in de tuinen van deze villa een park ingericht om de
slachtoffers van het Pinochet-regime te herdenken.

Zaak 13
Zaak tegen de negen voormalige juntaleden in Argentinië. Resulteerde in veroordeling
tot levenslange gevangenisstraf voor onder andere Videla.
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