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Abstract 

Lack of political interest and will to deal with human rights violations carried out 
under the civil- military dictatorship, has characterized the transition and post- 
transition in Uruguay. The systematic use of torture, arbitrary imprisonments and 
forced disappearances in the relatively small country created a culture of fear that 
has been present through out the post- transition phase. Human rights groups have 
been central actors in the fight for truth and justice and against impunity. This 
study analyzes how these groups multiple democracy- building functions have 
contributed to democratic development. It also analyses how the democracy- 
building functions have been constrained by the political context. The study 
shows how the states strong consensus regarding silence and oblivion as the best 
way to overcome the past has constrained the human rights groups’ democracy- 
building potential. By not addressing the past the culture of fear and silence has 
survived the transition and has also constrained these functions. Despite these 
constraints the study shows that the human rights groups in the post- transition 
have played important roles as agenda setters drawing attention to democratic 
deficits, as educators for human rights issues and also as a counterpart of the 
government. 
 
Keywords: Uruguay, Human Rights Groups, Democracy Building Functions, 
Culture of Fear, Rule of Law. 
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1 Inledning 

Civilsamhället har historiskt sett i Uruguay varit stort och aktivt men försvagades 
kraftigt till följd av repressionen under den civilmilitära diktaturen under åren 
1973-1985 för att sedan återfå styrka i transitionen. De politiska partiernas 
historiska ointresse av att göra upp med arvet från diktaturen gör civilsamhällets 
roll i denna process och därmed det civila samhällets organisationers 
demokratibyggande funktioner i posttransitionens Uruguay både relevant och 
intressant. Transitionsregeringen var tydlig i sin uppmaning till medborgarna och 
de politiska partierna. Att lägga diktaturen bakom sig var en förutsättning för en 
lyckad demokratiseringsprocess. Ett historiskt regimskifte ägde rum i mars år 
2005 när en vänsterkoalitionsregering för första gången i landets historia 
tillträdde. Immunitetsfrågan aktualiserades av nuvarande president Vázquez 
vallöfte om att tillämpa artikel 4 i straffrihetsslagen som tillskriver regeringen 
skyldigheten att utreda omständigheterna kring tvångsförsvinnandena under 
diktaturen.  

1.1 Syfte och frågeställning 

The goal of political scientists who study Latin America is not just to understand the origins and 
nature of the region's new democracies but also to determine ways in which they can be 
strengthened and deepened (Becker 1999:138) 
 
Som ett led i att nå en ökad förståelse för hur demokratin i Uruguay kan stärkas 
och fördjupas är syftet med fallstudien att undersöka om en specifik grupp av det 
civila samhällets organisationer – MR-organisationer – har bidragit till 
utvecklingen av demokratin i posttransitionens Uruguay och i så fall hur. 

Forskningen som hittills bedrivits inom ramen för demokratiseringsstudier 
beträffande länders försök att göra upp med diktaturens arv och brotten och 
övergreppen mot de mänskliga rättigheterna har traditionellt sätt fokuserat på 
statens roll i denna process (jmf Roberts 1997). I den här fallstudien riktas istället 
fokus på MR-organisationernas roll i denna process under posttransitionen.  

Jag har valt empiriska problemformuleringar eftersom min ambition är att 
analysera problemet utifrån hur det är snarare än hur det bör vara.  

 
Har MR-organisationer bidragit till den demokratiska utvecklingen i 
posttransitionens Uruguay?  
 
För att besvara den övergripande frågeställningen kommer jag att undersöka vilka 
demokratibyggande funktioner organisationerna i fråga har haft under perioden 
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1989-2005. För att nå en större förståelse hur MR-organisationerna bidragit till 
den demokratiska utvecklingen kommer jag även att undersöka hur den politiska 
kontexten har hindrat eller begränsat organisationernas demokratibyggande 
potential. Jag arbetar därför med följande underfrågor:  

 
Vilka demokratbyggande funktioner har MR-organisationer haft i 
posttransitionens Uruguay? 
 
Hur har MR-organisationernas demokratibyggande funktioner hindrats eller 
begränsats av den politiska kontexten? 

 
Jag har vidare gjort en avgränsning genom att välja att se på vilka konsekvenser 
som dessa organisationers arbete kring frågan om immuniteten och de övergrepp 
som begicks under diktaturen har haft för den demokratiska utvecklingen. Varför 
just denna fråga är viktig presenteras i teoriavsnittet nedan. 

Vi kan dock inledningsvis konstatera att det är rimligt att anta att dessa 
organisationers arbete har särskild vikt för den demokratiska utvecklingen 
eftersom arbetet kring immunitetsfrågan syftar till att främja de medborgerliga 
och politiska rättigheterna. 

Dessa rättigheter innefattar som bekant ett skydd mot ingrepp av olika slag 
från statsmakternas sida och även ett skydd mot maktmissbruk eller godtycke vid 
myndighetsutövning. De mänskliga rättigheterna utgör därmed en begränsning av 
statens makt över individen och fastslår de skyldigheter staten har gentemot 
individen. (www.manskligarattigheter.gov.se)  

För att kunna besvara frågeställningarna krävs underlag om organisationernas 
arbete, vilket har hämtats främst från intervjuer med representanter för 
organisationerna som ingår i studien men även dessas verksamhetsberättelser och 
rapporter.  

1.2 Tidigare forskning  

Den politiska kontexten som avser statens roll och dess förhållande till 
civilsamhället och i sin tur civilsamhällets koppling till andra politiska aktörer, till 
exempel politiska partier, har inte uppmärksammats i någon större utsträckning i 
demokratiseringsstudierna (Boussard 2003:7). 

Konsolideringsstudier har emellertid generellt sett tagit mer hänsyn till 
civilsamhällets roll i demokratiseringsprocessen än transitionsstudier som genom 
att tillämpa ett elitperspektiv tenderat att underskatta civilsamhällets 
demokratibyggande potential. När relationen mellan stat och samhälle har 
behandlats har politiska partier stått i fokus och inte sociala rörelser. (Boussard 
2003:98)  

O´Donnell är en viktig företrädare för de postkonsolideringsstudier som 
avvisade det tidigare fokus som riktades på det demokratiska systemets 
överlevnad i posttransitionen. I stället fokuserade de på demokratins kvalitet i de 
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fall där en återgång till icke- demokratiskt styre var föga troligt. (O´Donnell 1994, 
O´Donnell 2004)  

Senare forskning som behandlar hur sociala rörelser får tillträde till politiska 
institutioners formella arenor och därmed får möjlighet att påverka politiken har 
fördelen att de i studiet av hur sociala rörelser påverkar maktrelationerna i 
samhället tar hänsyn till de strukturella och institutionella hinder och 
begränsningar som dessa rörelser möter i arbetet för att öka folkets makt i 
samhället. Dessa begränsningar eller hinder kan till exempel ta sig uttryck i 
svårigheten att skapa horisontella samarbeten mellan gräsrotsrörelser för att stärka 
dessas politiska inflytande och makt och det ansträngda förhållande som råder 
mellan dessa rörelser och de demokratiska regeringarnas formella representativa 
institutioner (Roberts 1997:138ff). 

1.3 Disposition 

Efter en kort beskrivning av Uruguays historia följer i arbetets andra kapitel en 
presentation av det teoretiska ramverk som används för analysen. Analysen är 
uppdelad i två kapitel, fyra och fem. Först undersöks MR- organisationernas 
demokratibyggande funktioner och i det andra kapitlet analyseras den politiska 
kontexten som organisationerna har verkat i. I kapitel sex presenteras slutsatserna 
kring hur organisationerna har påverkat den demokratiska utvecklingen och hur 
den politiska kontexten har begränsat eller hindrat organisationernas 
demokratibyggande potential. Förslag till framtida forskning presenteras även i 
det sista kapitlet. 

1.4 Uruguay- från välfärdsstat till diktatur 

Uruguay har traditionellt sett haft ett tvåpartisystem (Partido Blanco och Partido 
Colorado) och utvecklades under den första hälften av 1950- talet till en 
välfärdsstat. Fram tills diktaturen inrättades 1973 hade landet den stabilaste 
demokratin i Latinamerika. Välfärsstaten kom dock att försvagas till följd av 50- 
talets ekonomiska kris, som successivt kom att påverka samhällets samtliga 
sektorer. Uruguay hade innan diktaturen starka politiska institutioner (Roniger & 
Schneider 1997:55-77) De sociala protesterna växte sig allt starkare under de två 
årtionden som föregick diktaturen. (Crespo Martinez 2002) 

En rad politiska fraktioner uppstod ur existerande partier under 60- talet. En av 
dessa var stadsgerillan Movimiento por liberación nacional- Tupamaros (MLN- 
Tupamaros). 

År 1967 åberopade president Pacheco en bisats i författningen som gav honom 
vidsträckta befogenheter. Genom så kallade säkerhetsåtgärder, Medidas Prontas 
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de Seguridad (MPS) infördes i praktiken undantagstillstånd för att slå ned 
protesterna och MLN: s väpnade motstånd. (Ronnås 1986:19). 

Oppositionella fängslades utan rättslig prövning, vänsterpartier förbjöds och 
tidningar som var kritiska mot samhällsutvecklingen stängdes. Dessa 
säkerhetsåtgärder kom sedan att utvecklas under diktaturen. År 1971 ställdes 
polisen under militär ledning. (Ronnås 1986:19f). 

Året därpå hade det till presidentvalet för första gången i historien bildats en 
vänsterkoalition, Frente Amplio (FMLN). Valet vanns dock av Colorado partiets 
Juan Maria Bordaberry som ett år senare tillkännagav att landet befann sig i inre 
krigstillstånd (estado de guerra interno). Grundläggande rättigheter i 
författningen upphävdes och militären började ställa allt flera krav om inflytande i 
frågor om landets inre säkerhet. I februari år 1973 bildades det nationella 
säkerhetsrådet (COSENA) av höga officierare. Detta gavs vetorätt i viktiga frågor 
och kom några månader senare att bli det reella maktorganet där även civila 
politiker hade uppdrag. Samma år förbjöds fackföreningen CNT, 
studentorganisationer och samtliga vänsterpartier illegaliserades. (Ronnås 1986: 
19ff) 

Utmärkande för Uruguays diktatur var de väpnade styrkornas omfattning av 
det systematiska användandet av tortyr och godtyckliga arresteringar som 
grundades på att politisk eller facklig aktivitet klassificerades som undergrävande 
av samhällsordningen (Cores 2002:11). 

Uruguays diktatur var av civilmilitärt slag till skillnad från exempelvis 
Argentinas och Chiles militärdiktaturer De civila medlemmarna var gamla 
medlemmar i de traditionella högerpartierna men representerade inte dessa i rådet, 
ingen officiell partirepresentation fanns därmed. (www.lafogata.org). 

De väpnade styrkorna innehade som institution makten men militären behöll 
en civil fasad. Ministrarna var exempelvis civila politiker. 

Genom ett dekret gavs COSENA befogenhet att utöva kontroll över 
lagstiftande och rättsvårdande myndigheter. Med tiden kom militären även att 
kontrollera statsförvaltningen.(Ronnås 1986:20)  

Det första avgörande steget mot diktaturens fall var den folkomröstning som 
själva militären kallade till år 1980, gällande ett förslag till ny författning där 
militären gavs en grundlagsfäst roll som övervakare av det politiska livet med rätt 
att agera om den nationella säkerheten hotades. Folkomröstningen innebar ett stort 
nederlag för militären som inte hade något annat val än att ingå en 
överenskommelse om en återgång till civilt styre. (Ronnås 1986:20ff). 

Mellan år 1981 och 1985 förekom förhandlingar mellan staten och de olika 
politiska aktörerna. FMLN hade vid tidpunkten för de första förhandlingarna ännu 
inte legaliserats och bjöds inte in till den första förhandlingen, som misslyckades, 
mellan regeringen och de två traditionella partierna. Under åren 1981- 1983 sågs 
de sociala rörelsernas återtåg på den offentliga arenan. Ur CNT, den förbjudna 
fackföreningen, skapades PIT- CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores) och 
även Servicio de paz y justicia (SERPAJ). 

År 1984 inleddes så nya förhandlingar mellan Partido Colorado, Frente 
Amplio (militären hade legaliserat två partier inom fronten kort tidigare) och 
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armén. Dessa förhandlingar ledde tillslut till undertecknandet av pakten kallad 
Pacto del Club Naval och val hölls senare.  

Under den första demokratiska regeringen efter diktaturens fall och president 
Sanguinettis ledarskap godkände parlamentet år 1986 straffrihetslagen (Ley de 
Caducidad) som senare år 1989 ratificerades i en folkomröstning.  
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2 Teori 

Teorikapitlet är indelat i två delar. I det första avsnittet presenteras det teoretiska 
ramverket som ligger till grund för analysen. I nästföljande avsnitt presenteras 
O´Donnells resonemang om betydelsen av ett effektivt demokratiskt rule of law 
för att en verklig utveckling av demokratin ska komma till stånd.  

Jag anser denna vara ett viktigt komplement till Boussards teoretiska ramverk, 
som visserligen tar upp rule of law men tillämpar en minimalistisk definition av 
begreppet (Boussard 2003). Denna aspekt utvecklas med förhoppningen att få en 
riktigare analys av MR-organisationernas demokratibyggande funktioner i post- 
transitionens Uruguay. 

2.1 Teoretiskt ramverk 

Den definition av demokrati som tillämpas i studien är något mer maximalistisk 
än Robert Dahls klassiska ”procedural minimum”. En svaghet, ur normativ 
synvinkel, med definitionen nedan är att den inte inkluderar faktorer som social 
och ekonomisk jämlikhet. Fördelen är däremot att den är lättare att tillämpa i en 
analys av det slag som ämnas genomföras i denna studie.  
 
Democracy is defined as a set of institutions that permits the entire adult population to act as 
citizens by choosing their leading decision makers in competitive, fair, and regularly scheduled 
elections which are held in the context of rule of law, guarantees for political freedom, and limited 
military prerogatives. Specified in this manner, democracy is a political concept involving several 
dimensions: (1) contestation over policy and political competition for office; (2) participation of 
the citizenry through partisan, associational, and other forms of collective action; (3) 
accountability of rulers to the ruled through mechanisms of representation and the rule of law; and 
(4) civilan control over the military. (Karl 1999:2) 
 
Den senare dimensionen är särskilt viktig i Latinamerikas fall som under 1900- 
talet präglats av militärdiktaturer. Alfred Stepan (1988) utvecklar och definierar 
vidare de privilegier som militären kan behålla efter diktaturens fall. 
 
those areas where, whether challenged or not, the military as an institution assumes they have an 
acquired right or privilege, formal or informal, to exercise effective control over its internal 
governance, to play a role within the extra- military areas within the state apparatus, or even to 
structure relationships between the state and political or civil society. (Stepan 1988:93)  

 
Civilsamhällen har generellt sett i Latinamerika tenderat att spela en viktig roll 
genom att demokratisera samhällen underifrån samtidigt som de har kunnat kunna 
framföra reformkrav till och utöva påtryckningar mot de auktoritära regimerna. 
Civilsamhället, i detta resonemang definierat som den sfär som omfattar frivillig 
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individuell organisering i föreningar, organisationer och grupper – alltifrån lokala 
kommittéer i grannskapet till intresseorganisationer – har därför kommit att 
betraktas som ett fundamentalt inslag både i demokratiseringsprocessen men 
också för demokratins tillstånd när den väl införts. (Foley & Edwards 1996:38) 

2.1.1 Demokratisk utveckling i posttransitionen 

I Crafting Democracy belyser Boussard (2003) det civila samhällets 
demokratibyggande funktioner. Studien har för aviskt att undersöka den 
demokratiska utvecklingen i demokratier som har upplevt auktoritära regimer och 
identifierar institutionalisering av det politiska samhället som en särskilt viktig 
aspekt i denna process. 
 

• Institutionalisering av det politiska samhället (politiska partier, 
lagstiftare, val, representativa och statliga institutioner) syftar till den 
process då institutionerna blir ”known, practiced and accepted and in 
which a reasonable fit between the formal rules and political 
evolves” (Boussard 2003:53). Viktiga aspekter av denna 
institutionalisering är horisontellt ansvarsutkrävande och rule of law, 
effektivitet, representativa och legitima myndighetsutövande 
institutioner och transparens i den offentliga administrationen.   

 
I fallstudien kommer tonvikt att läggas på institutionaliseringen av det politiska 
samhället och närmare bestämt institutionaliseringen av ett demokratiskt rule of 
law och horisontellt ansvarsutkrävande.  

Boussard nämner utöver denna aspekt även legitimitet och Regime 
performance som viktiga faktorer för demokratiska utvecklingen. Det senare kan 
enkelt definieras som regimens förmåga att leverera det medborgarna förväntar 
sig och önskar och som därmed ger regimen legitimitet (Boussard 2003:62-65). 
Då immunitetsfrågan, av anledningar som framgår senare, inte har varit en fråga 
som påverkat regimens legitimitet i en avgörande utsträckning väljer jag att 
reducera dessa två aspekter.   

2.1.2 Demokratibyggande funktioner 

Ramverket har sin utgångspunkt i det civila samhällets komplexa och flerfaldigt 
demokratibyggande funktioner (Boussard 2005:97). Civilsamhällets styrka är i 
detta avseende dess pluralism, vilket bland annat innebär att olika organisationer 
tillsammans fyller de olika demokratibyggande funktioner som presenteras nedan. 
Jag menar att MR-organisationerna förtjänar särskild uppmärksamhet just på 
grund av den pluralism som präglar organisationernas verksamhet. De olika 
grupperna av mänskliga rättigheter – medborgerliga, politiska, ekonomiska, 
sociala och kulturella – täcker de bredare aspekterna av faktorer som har positiv 
inverkan på demokratiutvecklingen i stort. I arbetet för att främja dessa rättigheter 
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kan MR-organisationerna ha de demokratibyggande funktionerna som presenteras 
nedan. Det är därför relevant att uppmärksamma MR-organisationers specifika 
roll i demokratiutvecklingen. 

Boussard (2003:) lyfter fram följande tre breda och i viss mån överlappande 
demokratibyggande funktioner i post- transitionsfasen: 
 

• Som motmakt genom att kontrollera och granska staten men också 
stötta den och därigenom bidra till att öka statens legitimitet. 

• Som agendasättare genom att föra upp frågor om demokratins 
tillstånd på den politiska dagordningen.  

• Som folkbildare genom att sprida kunskap om demokratifrågor och 
mänskliga rättigheter. 

 
Att civilsamhällets organisationer kan utgöra en källa för nya politiska alternativ 
är en fjärde funktion som Boussard (2003:) betonar. Jag väljer att inte inkludera 
denna i mitt ramverk, då den inte är relevant i mitt fall.  

2.1.3 Hinder och begränsningar 

Staten möjliggör civilsamhällets existens genom att förse det med de legal- 
politiska ramarna – rule of law och mötes – och organisationsfrihet till exempel – 
som behövs för att det ska kunna verka.  Att civilsamhället åtnjuter statens skydd 
och kan verka utan rädsla för att utsättas för förtryck är en viktig aspekt av detta. 
Staten kan genom att upprätta lämpliga institutioner, institutionalisera och 
underlätta civilsamhällets verksamhet men kan också begränsa eller hindra dess 
verksamhet (Boussard 2003:93- 94). 

MR-organisationernas demokratibyggande funktioner kan därmed begränsas 
av den politiska kontexten. Denna avser statens roll i samhället och dess 
förhållande till civilsamhället och i sin tur dennas koppling till andra politiska 
aktörer, till exempel politiska partier (Boussard 2003:7). 

Civilsamhällets organisationer (CSO) riktar sig till staten i sin verksamhet 
men även till samhället. MR-organisationerna bör därför analyseras i relation till 
de samhälleliga strukturer och aktörer de omges av. En granskning av relationerna 
mellan stat och samhälle är således central för vår förståelse av det civila 
samhället och dess demokratistärkande egenskaper (Boussard 2005:7). 

Det är avgörande att förstå hur politiska institutioner och statens 
förhållningssätt till MR-organisationerna har format dess karaktär och 
demokratistärkande potential (Boussard 2003:92). 

I Boussards ramverk kompletteras variabeln ovan med variabler såsom graden 
av intern demokrati i det civila samhällets organisationer samt externt inflytande 
över organisationerna i termer av bistånd.  

På grund av studiens begränsade omfattning och problemformuleringens natur 
har jag valt att endast beakta en av dessa faktorer som jag anser vara av särskild 
betydelse för fallet Uruguay, nämligen den politiska kontexten.  
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Jag kommer därmed inte att låta aspekten av civilsamhället som fostrare av 
demokratiska attityder ingå i analysen under faktorn intern demokrati. Uruguay 
uppvisar förövrigt höga värden vad gäller demokratiska värderingar hos 
befolkningen (www.freedomhouse.org, www.latinobarometro.com) varför jag 
anser denna faktor vara av underordnad betydelse för att undersöka de aspekter av 
organisationernas demokratibyggande potential som analyseras i studien (jmf 
Boussard 2003:97). 

Ett demokratiskt åtagande i förhållande till samhället bör dock enligt Boussard 
(2003) vara ledande i arbetet vilket jag anser att samtliga organisationer har, 
genom att officiellt erkänna demokratin som önskvärt politiskt system samt 
genom att arbeta med främjandet av de mänskliga rättigheterna. (Miranda 2005, 
Olivera 2005, Martinez 2005) 

Om det civila samhällets organisationer stöttar och tror på demokratin som 
styrelseform kommer dessa att förespråka en demokratisk inriktning av 
reformerna och därmed ha möjlighet att fylla funktionen som motmakt till staten. 
Som folkbildare har de även möjlighet att sprida demokratiska värderingar och på 
så vis påverka de demokratiska attityderna (Boussard 2003:266). 

2.1.4 Historisk ansats 

Att se till den politiska kontexten innebär också att få en förståelse för hur 
civilsamhället och dess demokratibyggande funktioner påverkas av den tidigare 
icke- demokratiska regimen (Boussard 2003:109). Den tidigare icke- 
demokratiska regimen lämnar avtryck i bland annat de politiska institutionerna 
och i samhället, som de kommande regimerna ärver (Boussard 2003:97). Det är 
därför viktigt att hänsyn tas till hur diktaturregeringarna kan ha påverkat 
förutsättningarna för MR-organisationernas demokratibyggande potential i post-
transitionsfasen. 

De metoder som tillämpas under transitionen är också viktiga då de 
bestämmer kontexten inom vilken aktörer kan påverka övergången till demokrati. 
Maktrelationerna mellan de centrala aktörerna formas även under denna fas vilket 
påverkar vilken position civilsamhället får i samhället.(Boussard 2003:111) 

Jag anser att Boussards ramverk i denna aspekt är otillräckligt och utvecklar 
ramverket. Det är inte tillräckligt att endast se till den icke- demokratiska 
regimens påverkan på MR-organisationernas demokratibyggande potential. Den 
regim som föregick diktaturen måste därför också inkluderas i analysen, enligt 
samma princip som den icke- demokratiska, för att förstå hur förhållandet mellan 
staten, MR-organisationerna och samhället. 

Boussard (2003) menar att hennes teoretiska ramverk lämpar sig bäst för 
analys av länder och samhällen som är biståndstagare. Jag anser dock att den 
diskussion som Boussard för om civilsamhällets demokratibyggande funktioner i 
demokratiseringsprocessen är tydligt presenterad vilket gör det lätt att identifiera 
de delar som är väsentliga för min fallstudie. Vidare anser jag att de reduceringar 
som gjorts inte påverkar det teoretiska ramverkets förklaringsstyrka i sådan 
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utsträckning att det blir olämpligt att ha det som utgångspunkt i min fallstudie 
eftersom jag dessutom utvecklar det.   

 

2.2 Horisontellt ansvarsutkrävande och demokratiskt 
Rule of Law 

Societal change, as well as unending struggles for the acquisition of new rights and the 
reinterpretation of old ones, makes the rule of law, especially the democratic rule of law, a moving 
horizon (O´Donnell. 2004:43).   

 
I dessa kamper om förvärvande av nya rättigheter och nytolkning av gamla finner 
jag det relevant att undersöka MR-organisationernas demokratibyggande 
funktioner i post- transitionens Uruguay. 

Av begreppet posttransition framgår att det som behandlas är ett stadium i 
demokratiseringsprocessen då övergången från ett icke- demokratiskt styre till ett 
demokratiskt är fulländad. MR-organisationernas tidigare syfte med 
verksamheten, att verka för ett återinförande av demokratin, ersattes i 
posttransitionen av målet att göra demokratin starkare och stabilare. MR-
organisationerna arbete för att nå dessa mål är mångdimensionellt. Två viktiga 
mål är stärkandet av rule of law och horisontellt ansvarsutkrävande.  

Horisontellt ansvarsutkrävande rör statliga agenters kontroll över andra 
statliga agenter. Det ger bland annat politiska institutioner, såsom 
domstolsväsendet möjlighet att utöva kontroll över andra statliga grenars 
maktmissbruk. Institutioner och höga ämbetsmän, till exempel militär personal 
eller statstjänstemän, hindras genom horisontellt ansvarsutkrävande från att agera 
självständigt. Politisering och andra former av manipulering av rättsväsendet är 
tecken på lågt horisontellt ansvarsutkrävande och medför risken att åtgärder inte 
vidtas vid maktmissbruk eller klientilism. Att stärka det horisontella 
ansvarsutkrävandet är därför en viktig aspekt av institutionaliseringen av det 
politiska samhället och därmed betydelsefull för den demokratiska utvecklingen. 
(Boussard 2003:58-59)   

Att stärka rule of law är även en viktig komponent i institutionaliseringen av 
det politiska samhället. Utan rule of law är demokrati omöjligt eftersom en 
grundlag är verkningslös utan ett rättsväsen som stödjer den (Boussard 2003:57).  

Enligt Domingo härskar rule of law när regeringen är "constrained or bound 
by the law—through effective limits or checks and balances on political power 
and public office, usually prescribed in a constitutional format" (Boussard 
2003:58). 

 O’Donnell går emellertid längre och menar (2004:32) att en demokrati 
behöver en rule of law bortom denna traditionella minimalistiska definition. 
Istället krävs en verklig demokratisk rule of law som garanterar alla medborgare 
politiska rättigheter, civila friheter och mekanismer för ansvarsutkrävande som i 
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sin tur bekräftar alla medborgares jämställdhet och begränsar potentiellt 
maktmissbruk från statens sida. 

Immunitet är enligt denna definition inte förenlig med ett demokratiskt rule of 
law, eftersom den sätter en grupp i samhället som har begått övergrepp mot de 
mänskliga rättigheterna över lagen (O’Donnell 2002:324). Den hindrar dessutom 
rättsväsendet att utkräva ansvar av militären och staten för övergrepp såsom tortyr 
och tvångsförsvinnanden.  

Först när rule of law stödjer och stärker de demokratiska dimensionerna av 
rättigheter, jämlikhet och ansvarsutkrävande kommer medborgarnas intressen och 
behov finna gehör hos regeringen (O’Donnell 2004:32). 
Det rättsliga systemet måste i sig självt vara demokratiskt i tre avseenden; Det ska 
upprätthålla de politiska rättigheterna, friheterna och garantera en demokratisk 
regim samt upprätthålla de civila rättigheterna som ska omfatta hela befolkningen. 
Det ska även etablera nätverk av ansvar och ansvarsutkrävande som ska utsätta 
alla offentliga och privata agenters agerande för en lämplig, juridiskt etablerad 
kontroll(de högsta statstjänstemännen inkluderade). Enligt O´Donnell (2004:36) 
är en stat som uppfyller dessa tre kriterier “not just a state ruled by law or a state 
that enacts the rule of law; it is a state that enacts a democratic rule of law”. 

O’Donnell säger vidare 
 

The "proper" interpretation of laws and, indeed, constitutions is one of the great topics around 
which political battles are fought. Contrary to technocratic and positivistic views, we should never 
forget that the law, in its content and application, is largely (like the state of which it is a part) a 
dynamic condensation of power relations, not just a rationalized technique for the ordering of 
social relations. (O´Donnell. 2004:43)    
 
Mot bakgrund av O´Donnells resonemang kan man genom att se till 
immunitetslagens utformning få en bild av maktrelationerna mellan regeringen, 
parlamentet, militären, rättsväsendet och medborgarna. En utgångspunkt för 
studien är att militären inte har underordnat sig staten vilket bevisas av dess ovilja 
att samarbeta med regeringar vid de tillfällen då dessa begärt tillgång till register 
eller tillträde till kasernerna för att söka efter bevis för vad som hänt de försvunna 
(Miranda 2005, Bucheli et al 2005).  

I enlighet med den demokratidefinition som tillämpas i studien bör en 
minskning av militärens autonomi i förhållande till staten ses som viktig för 
demokratins utveckling.  

Enligt den minimalistiska definitionen har Uruguay en relativt hög grad av 
rule of law (O’Donnell 2002:316). Uruguays konstitution garanterar dock inte, på 
grund av immunitetslagen, alla medborgare politiska rättigheter, civila friheter 
och mekanismer för ansvarsutkrävande.  

Lagen tillskriver poliser och militärer immunitet som under diktaturen åren 
1973- 1985 gjort sig skyldiga till övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, om 
dessa utförts med politiska motiv eller för att följa order. Lagen rymmer 
emellertid även en artikel, nummer 4, som tillskriver regeringen skyldigheten att 
utreda fall av tvångsförsvinnanden, gällande både vuxna och barn, under åren 
1973- 1985. Det är således endast regeringen som kan beordra en officiell 
utredning av de misstänkta fallen av tvångsförsvinnanden. En anhörig kan inte 
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väcka åtal mot militär eller polis men däremot mot civila med förtroendeuppdrag 
under diktaturen som däremot inte skyddas av lagen och kan därmed ställas inför 
rätta. (http://web.amnesty.org) 

Det horisontella ansvarsutkrävandet försvagas av att immunitetslagen hindrar 
domstolsväsendet att utöva kontroll över regeringens och militärens maktmissbruk 
och dessa båda politiska institutioner tillåts att agera självständigt i hanteringen av 
frågan kring de övergrepp mot de mänskliga rättigheterna som begicks under 
diktaturen. 

Frågan som behandlas i arbetet är sammanfattningsvis hur organisationerna i 
fråga förstärker och fördjupar den demokratiska utvecklingen, med andra ord hur 
arbetet kring immunitetsfrågan förstärker det horisontella ansvarsutkrävandet och 
ett demokratiskt rule of law. 
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3 Metod och material 

3.1 Fallstudier 

Fallstudier har som bekant både fördelar såväl som nackdelar. I min studie 
studeras endast ett land vilket innebär att det nomotetiska idealet – 
generaliserbarheten – kan vara svårt att uppnå. En väl genomförd fallstudie kan 
emellertid bidra till att öka förståelsen för både det specifika såväl som för det 
generella (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud 2005:25).  

Den aktuella fallstudien ska inte ses som ett försök att nå generella slutsatser 
om civilsamhällets som helhets styrka eller effektivitet i Uruguay utan vilka 
demokratibyggande funktioner som just MR-organisationer har i de avseenden 
som behandlas i studien. Studien kan sedan förhoppningsvis leda till en större 
förståelse för hur MR-organisationers möjligheter att arbeta för demokratisk 
utveckling påverkas negativt av de förhållanden som uppstår mellan stat och 
samhälle då länder väljer att inte utreda de politiska institutionernas ansvar i 
tidigare regimers brott och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. 

Jag har i studien använt mig av sekundärmaterial men också primärmaterial i 
form av intervjuer. 

3.2 Avgränsningar och urval 

Medan Boussard låter flera olika slags organisationer ingå i studien har jag valt att 
avgränsa mig till en sort, MR-organisationer. Jag har vidare valt att inrikta mig på 
tre av det civila samhällets organisationer. Min ambition har varit att välja 
organisationer som skiljer sig åt så mycket som möjligt men som alla är MR-
organisationer, för att få en så övergripande blick som möjligt, utifrån det 
begränsade urvalet, om vilka demokratibyggande funktioner det civila samhällets 
MR- organisationer har i Uruguay.  Organisationerna behandlar olika grupper av 
rättigheter, från politiska och medborgerliga till sociala, ekonomiska och 
kulturella rättigheter. Att låta alla dessa dimensioner ingå i fallstudien medges 
dessvärre inte av uppsatsens omfattning. Immunitetsfrågan har dock stått i fokus 
hos samtliga organisationer och haft högsta prioritet (Miranda 2005, Olivera 2005, 
Martinez 2005). Organisationerna har varit mycket aktiva sedan diktaturens fall 
och ungefär lika länge. De har dessutom historiskt sett haft ett väl utvecklat 
samarbete. 
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3.3 Intervjuer 

Undersökningen kan sägas röra sig på utsagoplanet då det som studeras är 
aktörernas motiveringar, i det här fallet organisationernas. Det som studeras är 
alltså verkligheten som aktörerna beskriver den (Lundquist 1993:109). 

Intervjuerna visade sig vara oumbärliga för att nå en djupare förståelse om hur 
den politiska kontexten har begränsat och hindrat MR- organisationernas 
demokratibyggande potential. 

Intervjuerna som utgör en del av underlaget i fallstudien utfördes på plats i 
Uruguay. Jag har medvetet valt att intervjua personer som har en ledande roll i 
organisationerna, för att få samma representativitet i de olika fallen. 

Ett par frågor har använts som utgångspunkter i intervjuerna (se bilaga 1) som 
varit cirka tre timmar långa. Intervjuerna har varit samtalsliknande vilket är bra 
för att undvika språkliga hinder (Möller 1996:74). Vid intervjutillfällena har stor 
möda lagts ner på att tillvägagångssättet varit detsamma som vid de tidigare, för 
att få ett så rättvisande material som möjligt. Vidare är temata och frågor 
utformade på så sätt att det teoretiska ramverket ska kunna användas i analysen.  

Intervjuerna utfördes i de olika organisationernas lokaler och spelades in för 
att underlätta det kommande skrivandet. Intervjupersonerna verkade inte märkbart 
påverkade av inspelningen. Insamlandet av intervjuer utfördes på skilda dagar 
under december månad 2005. 

3.4 Tryckta källor – Internet 

För att få en bra inblick i diktaturens, transitionens och posttransitionens Uruguay 
krävdes mycket förarbete. Tillgången på litteratur som behandlar Uruguay är till 
att börja med mycket begränsad, näst intill obefintlig. Tack vare fjärrlån och 
besök på Latinamerikainstitutets bibliotek har jag emellertid fått tag på en del 
lämplig litteratur. På grund av den mycket begränsade tillgången till litteratur 
ansåg jag inledningsvis intervjuer vara en lämplig metod för att besvara mina 
frågeställningar (jfr Lundquist 1993:107f). I samband med mitt besök i Uruguay 
fick jag också tillgång till mer litteratur. Jag har även haft mycket användning av 
vetenskapliga artiklar från Journal of democracy och Human Rights Quarterly, 
som publicerats på Internet. Annat material, exempelvis organisationers egna 
tidningar samt verksamhetsberättelser och rapporter har även använts.  

Jag bedömer de internetkällor jag använt som trovärdiga, eftersom de tillhör 
välkända organisationer, regeringar samt vetenskapliga tidskrifter.  
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3.5 Metoddiskussion 

En komparativ fallstudie, med exempelvis Argentina eller Chile, skulle ha kunnat 
vara intressant att genomföra men eftersom intervjuerna varit avgörande för 
analysen hade arbetet då fått en helt annan karaktär.   

Jag har låtit verksamhetsberättelserna och rapporterna fungera som ett slags 
komplement när jag efter intervjuerna velat gå tillbaka och fördjupa mig på någon 
punkt. De har följaktligen använts för att öka metodens validitet. 

Beträffande snedvridning av urvalet av intervjupersoner finns även den möj-
ligheten. De personer som intervjuats har länge varit centrala personer i 
organisationernas arbete. Då en fördel är att de besitter mycket information kan en 
nackdel vara att de försöker förstora betydelsen av just deras organisationers 
aktiviteter. Detta är något jag haft i åtanke samtidigt som Boussards ramverk 
reducerar risken för detta genom att ge konkreta exempel på aktiviteter som kan 
vara demokratistärkande.  

3.6 Förförståelse 

Bjereld et al. skriver att ”Det finns ingen förutsättningslös forskning” och att ”all 
forskning […] tar sin utgångspunkt i forskarens förförståelse av de fenomen han 
eller hon väljer att studera” (Bjereld et al. 1999:55). Detta anser jag vara ett 
korrekt antagande och i den här avdelningen har jag för avsikt att presentera vad 
jag har tänkt och tyckt innan jag gett mig i kast med att genomföra den här 
analysen. 

Något jag alltid funnit anmärkningsvärt då jag besökt Uruguay är att jag 
uppfattat frågan om de övergrepp som begicks under diktaturen som något som 
överhuvudtaget inte diskuteras. Mer än ett tabu har det verkat vara en icke- fråga 
på den politiska agendan, i media men också i den privata sfären. Jag har tolkat 
detta som att den politiska viljan att göra upp med det förflutna har saknats och att 
immunitetsfrågan saknat stöd från folkopinionen. Jag har vidare uppfattat de 
organisationer som arbetar med frågan som eldsjälar men som samtidigt saknat 
möjlighet att påverka politikerna. Efter 20 år av varierande men generellt liten 
uppmärksamhet är emellertid dessa frågor idag några av de dominerande på den 
politiska dagordningen och i media vilket inneburit att jag börjat ifrågasätta mina 
tidigare uppfattningar om vilka faktorer som påverkar hanteringen av det 
förflutna, av diktaturen och dess orsaker. 
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3.7 MR-organisationer 

Här följer en kort beskrivning av organisationerna som ligger till grund för 
studien. Dessa ägnar sig åt MR-frågor i allmänhet och immunitetsfrågan i 
synnerhet. 

3.7.1 Madres y familiares de detenidos desaparecidos 

Gruppen består av mödrar, barn och nära släktingar till arresterade och försvunna 
personer under diktaturen. Den verkade under stora delar av diktaturen klandestint 
för att senare i transitionen verka öppet. 

3.7.2 SERPAJ - Uruguay 

El Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ) var den första MR-organisationen 
som bildades i Uruguay som arbetade för offren för förtrycket och fattigdomen. 
Dess arbete påbörjades år 1981 under den civilmilitära diktaturen och verkade 
under stora delar av diktaturen klandestint för att några år senare verka öppet 
under transitionen. Deras verksamhet grundas på kristna, ekumeniska och 
humanistiska värderingar.  

3.7.3 PIT-CNT 

PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores-Confederación Nacional de 
Trabajadores) är den fackliga centralorganisationen i Uruguay. Från och med 
1983 återtog den (efter att ha fungerat klandestint många år) en central roll i den 
samhälleliga protesten mot diktaturen. PIT-CNT har ett MR-sekretariat SDDHH 
(secretaría de derechos humanos) vilken är organisationen som utgör den tredje 
gruppen i fallstudien.  
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4 Demokratibyggande funktioner 

  
En övergripande utmaning som MR- organisationernas har tagit på sig är att hos 
folket förankra en förståelse för att de mänskliga rättigheterna är okränkbara. Med 
andra ord har de velat uppnå en kollektiv bekräftelse av de mänskliga 
rättigheternas värde (Miranda 2005, Olivera 2005, Martinez 2005). Ett stort steg i 
den processen är att verka för att de övergrepp som begicks under diktaturen 
utreds och att ansvariga ställs inför rätta. Övergrepp mot de mänskliga 
rättigheterna har en politisk aspekt parallellt med den juridiska, varför frågan även 
bör behandlas i den allmänpolitiska debatten för att stärka det horisontella 
ansvarsutkrävandet. (Miranda 2005) 
 
a legal trial will not take into account precisely what makes so-called ‘human rights violations’ 
particularly atrocious. This is not the fact that many people died (more people die in car accidents 
in Chile over a period of 2 years), but the fact that they were killed or tortured as part of a 
governmental policy of political repression and extermination. (Atria 2005:151) 

 
För att skapa en offentlig debatt och allmän kännedom om de politiska 
institutionernas ansvar för övergreppen har MR-organisationerna fem frågor som 
vägleder deras verksamhet; Hur? När? Var? Varför? Vilka? 

Svaren på dessa frågor om under vilka omständigheter personer kidnappades 
och vilka motiven var för försvinnandet, ger en fullständig bild av relationerna 
mellan de politiska institutionerna under förtrycket men också vilka värderingar 
som kännetecknade den politiska kulturen under diktaturen och under de sex år 
som föregick den. Detta ger i sin tur en heltäckande bild av statsterrorismen och 
bristerna i det juridiska systemet vad beträffar att garantera och skydda 
individernas politiska och medborgerliga rättigheter.   

4.1.1 Motmakt 

Det finns olika strategier som stater tenderar att tillämpa då de uppfattar 
civilsamhället som ett potentiellt hot.  Två, i Latinamerikas fall, vanliga 
tillvägagångssätt har varit statens försök att splittra civilsamhället genom att 
favorisera vissa grupper eller att inkludera det i det politiska samhället och på så 
vis kontrollera det. Båda strategier underminerar dess motmaktsfunktion och 
försvagar gruppers kollektiva agerande.(Boussard 2003:11) I Uruguays fall kan 
man urskilja en trend i statens strategi i termer av exkludering-inkludering för att 
underminera denna funktion. Exkludering användes i posttransitionens början i 
olika grad men har efter regimskiftet år 2005 bröts denna i viss mån i takt med att 
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dialogen med MR- organisationerna och dessas tillträde till de institutionella 
politiska arenorna blivit mer omfattande.  

Ett särskilt undantag i denna exkluderingsstrategi finns och gäller Madres y 
Familiares deltagande i den av regeringen tillsatta kommissionen Comisión para 
la Paz år 2000. Syftet var att utreda några av de misstänkta fallen av 
tvångsförsvinnanden och regeringen behövde organisationens stöd och deltagande 
för att utredningen skulle få legitimitet, framförallt efter den massiva proteststorm 
som kommissionen mött hos andra MR-organisationer (jmf Rico 2005, Miranda 
2005, Olivera 2005, Martinez 2005).  

MR-organisationernas förmåga att agera motmakt och kontrollera och granska 
statens hantering av immunitetsfrågan har direkt underminerats av de tidigare 
regeringarnas ovilja att skapa lämpliga institutioner, MR-sekretariat eller MR-
kommissioner som specialiserar sig på skyddet av mänskliga rättigheter och 
övergrepp mot dessa (Miranda 2005 , Olivera 2005, Ramirez 2005).  

Denna exkludering av MR-organisationerna från viktiga politiska arenor har 
försvårat möjligheten att granska och kontrollera statens hantering av frågan.  

Indirekt har staten genom den starka konsensus som funnits kring frågan 
framförallt i posttransitionens början underminerat motmaktsfunktionen genom 
den diskursiva samhällsdebatten, där MR-organisationerna utmålats som 
potentiella hot mot den nya demokratin eftersom deras krav på sanning, rättvisa 
och ansvarsutkrävande kunde skapa institutionell kris (Olivera 2005, Martinez 
2005)   

Att militären behållit viss autonomi efter diktaturen och inte i praktiken helt 
underordnats staten har inneburit att staten då den har begärt uppgifter om de 
misstänkta övergreppen nekats informationen. Detta har i sin tur fått konsekvenser 
för MR-organisationerna som i egenskap av civila inte har möjlighet att granska 
och kontrollera hanteringen av frågan inom den delen av statsmakten (Miranda 
2005). 

Efter regimskiftet år 2005 har dock detta förhållande delvis kommit att 
förändras i och med de samarbeten som MR-organisationerna ingått med staten 
och statliga myndigheter i arbetet med att lokalisera de försvunnas kroppar och 
utreda omständigheterna kring tvångsförsvinnandena och även medverka i 
övervakningen av utgrävningarna av misstänkta massgravar på militär mark. En 
kombination av MR-organisationernas stödjande och kontrollerande funktion har 
därför efter president Vazquez tillträde blivit mer utmärkande (Miranda 2005, 
Olivera 2005, Martinez 2005). 

4.1.2 Agendasättare 

MR-organisationerna har sedan transitionens början arbetat för att integrera ett 
MR- och demokratiperspektiv i regeringarnas hantering av diktaturen. Uruguay 
saknar historiskt sett en MR-kultur och trots att regeringarnas intresse av att 
behandla frågan om övergreppen generellt sett varit liten har MR-organisationerna 
i perioder under posttransitionen lyckats föra upp ämnet på den politiska agendan 
(Miranda 2005, Olivera 2005, Martinez 2005). 
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Under posttransitionen har de folkvalda politikerna av olika anledningar inte 
velat föra upp frågan på den politiska dagordningen.  

MR-organisationerna har däremot hållit frågan om sanning och rättvisa 
(verdad y justicia) vid liv vilket innebär att de kunnat agera snabbt när 
möjligheterna att föra upp frågan på den politiska agendans förändrats.  

Vissa händelser har i detta avseende varit särskilt betydelsefulla.  
När Pinochet år 1998 greps och sattes i husarrest i England blåste det nytt liv i 

rörelsen (Miranda 2005, Olivera 2005, Martinez 2005).  
Miranda (2005) beskriver händelsen som en vitamininjektion för hela rörelsen 

som arbetade mot immuniteten. Frågan om brotten mot de mänskliga rättigheterna 
som begåtts av diktaturerna i länderna i den södra konen fördes upp på den 
internationella agendan, vilket fick återverkningar på den allmänna opinionen och 
det politiska systemet i Uruguay (Bucheli et al 2005). 

Under den här perioden ökade antalet presskommunikéer från 
organisationernas sida som utnyttjade den ovanliga mediala uppmärksamheten 
kring frågan och lyckades på så vis bidra till allmänhetens kännedom om bristerna 
i det uruguayanska rättsväsendet och i ansvarsutkrävandet mellan de olika 
politiska institutionerna (Miranda 2005, Olivera 2005, Martinez 2005).  

Nästa händelse är tillsättandet av Comisión para la Paz år 2000 som hade varit 
omöjlig att genomföra utan Madres y Familiares medverkan som gav den 
legitimitet (Miranda 2005, Olivera 2005, Ramirez 2005) 

 Enligt Miranda visade sig kommissionen vara ”ett användbart verktyg 
eftersom det förde upp frågan på bordet, som sedan under två och ett halvt år var 
en ständig fråga på dagordningen.”(egen översättning). Han menar att 
kommissionen i denna aspekt var en historisk milstolpe (Miranda 2005).  

Martinez och Olivera (2005) riktar däremot kritik mot kommissionens 
tillsättande och utformning eftersom de menar att det skapades en illusion av att 
regeringen med krafttag agerade i frågan när det i själva verket var få fall som 
utreddes och att inga egentliga kartläggningar av ansvarsförhållanden mellan de 
politiska institutionerna genomfördes. Samtliga representanter för 
organisationerna är däremot överens om att kommissionen hade en för deras 
verksamhet avgörande funktion. De menar att det faktum att staten för första 
gången sedan övergreppens början officiellt diskuterade frågan kom att motverka 
den kultur av rädsla som tidigare regeringar reproducerat genom att tysta ned 
frågan. Ett bevis för detta är att antalet anmälningar om tvångsförsvinnanden kom 
att öka efter att kommissionens rapport släppts. Anhöriga som tidigare 
hemlighållit informationen av rädsla eller skam för att själva bli förknippade med 
vänsterrörelserna bröt nu den tystnad som de i vissa fall behållit i över 20 år 
(Miranda 2005, Olivera 2005, Martinez 2005).  

President Batlles beslut om att tillsätta en kommission av detta slag innebar till 
viss del att den konsensus som tidigare funnits kring hanteringen av frågan bröts. 
Vi kan utifrån dessa händelser se ett samband mellan statens konsensus kring 
frågan och människors upplevda rädsla inför att tala om det förflutna.   

Trots de framsteg som gjorts vad gäller utgrävningarna menar Miranda (2005) 
att det i juridiskt avseende inte har skett samma avancemang. Olivera och 
Ramirez (2005) menar vidare att ingen reell förändring kan ske inom det juridiska 
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området om Ley de Caducidad inte annulleras, varför organisationerna arbetar för 
att hålla kravet på annulleringen av lagen vid liv på den politiska dagordningen. 

En aspekt av agendasättning är relaterad till fördjupning av demokratin genom 
att göra dess formella strukturer mer demokratiska. Detta innebär att göra dem 
mer liberala, utsatta för ansvarsutkrävande, representativa och tillgängliga 
(Boussard 2003:102). Genom att framföra krav på reformer av politiska 
institutioner, till exempel rättsväsendet och militären, har MR- organisationerna 
påvisat brister som om de åtgärdas kan leda till ett ökat horisontellt 
ansvarsutkrävande och utveckling av ett demokratiskt rule of law som i sin tur 
skulle positivt skulle påverka den demokratiska utvecklingen.  

PIT-CNT SDDHH och Madres y Familiares har alltid kompletterat kraven 
riktade mot staten med att anmäla förbrytelserna till nationella och internationella 
domstolar, vilket har haft en stor betydelse för att hålla kvar frågan på 
dagordningen. Även om rättsväsendet inte haft befogenhet att agera i de flesta fall 
har anmälningarna medverkat till att belysa rättsväsendets begränsade 
självständighet i förhållande till regeringen. Därmed har politiseringen av 
rättsväsendet i denna aspekt varit en fråga på dagordningen sedan slutet av 90- 
talet början 2000- talet (Miranda 2005, Olivera 2005, Martinez 2005).  

Frågan om immuniteten har däremot inte förrän i samband med regimskiftet år 
2005 fått hög prioritet på den politiska dagordningen i det avseendet att en 
diskussion om annulleringen av lagen förts. Miranda (2005) upplever att Madres y 
Familiares har vunnit mer gehör hos regeringen sedan president Vazquez tillträde. 
Det ökade samarbetet mellan MR-organisationerna är ett tecken på att den 
nuvarande regeringen har beslutat att utmana den traditionella konsensusen i 
frågan.  

All officiell dokumentation om övergreppen och tvångsförsvinnandena 
rörande var kropparna kan ha grävts ner, vilka officerare som är ansvariga för 
tvångsförsvinnandena och tortyren, har sammanställts av MR-organisationerna 
och dessa register har använts av den nya regeringen i föreberedelserna av 
utgrävningarna (Miranda 2005, Olivera 2005, Martinez 2005). MR-
organisationerna har genom sina register och arkiv skapat en oerhörd resurs för att 
kunna förstärka det horisontella ansvarsutkrävandet i de politiska institutionerna.   

Det saknas i Uruguay nationella officiella arkiv vilket betyder att de olika 
arkiven inte är samordnade. Det är också vanligt att uruguayaner som lever i exil 
har egna register med värdefull dokumentation. Ett krav som MR-
organisationerna därför rest är att regeringen ska ta initiativ till ett nationellt 
officiellt register som samordnar alla existerande register. (Bucheli et al 2005)  

Detta skulle ha flera positiva effekter på regeringens effektivitet och utförande 
i hanteringen av ansvarsfrågan mellan de politiska institutionerna. 

4.1.3 Folkbildare 

Genom informationskampanjer som riktats både mot allmänheten och folkvalda 
politiker har MR-organisationerna uppmärksammat frågan om immuniteten och 
övergreppen som begicks under diktaturen och de politiska institutionernas ansvar 
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i det hela. De har även verkat för att frågan om sambandet mellan mänskliga 
rättigheter och demokrati ska belysas. Ambitionen är hos samtliga grupper att 
skapa de sociala, kulturella och politiska grunderna för att förhindra att diktaturen 
eller övergreppen mot de mänskliga rättigheterna ska komma att återupprepas 
(Miranda 2005, Olivera 2005, Martinez 2005). 

Folkbildningen är en viktig del av detta som är utmärkande för SERPAJs 
arbete, då den anses vara viktig för skapandet av demokratiska strukturer där de 
mänskliga rättigheterna ska omfatta alla medborgare.  

SERPAJ har bland annat bedrivit en kampanj kallad Nunca más (aldrig mer) 
som behandlar minnen och tolkningar av orsaker till förtrycket och är tänkt att 
motverka att frågorna ska falla i glömska. Dessa är, enligt Martinez (2005), 
viktiga för återskapandet av identiteter utifrån samhället och inte staten, både 
individuella såväl som kollektiva. 

Kunskapsspridningen har haft fokus på att upplysa om medborgerliga 
rättigheter men genom fokus på immunitetsfrågan också om det juridiska systemet 
(Dr. Miranda 2005, Olivera 2005, Martinez 2005). 

SERPAJ och PIT-CNT SDDHH har i rollen som folkbildare riktat sig till 
politiker och tjänstemän och utbildat dessa framförallt i MR-frågor (Olivera 2005, 
Martinez 2005). 

SERPAJ har också riktat sig till lärare i grundskolan och på högskolenivå med 
MR-kurser och seminarier som behandlat övergreppen mot de mänskliga 
rättigheternas under diktaturen och dessas påverkan på olika dimensioner av 
samhället.(Martinez 2005)  

MR-organisationerna har i folkbildningskampanjerna också försökt utmana 
historieskildringen och de symboler och myter som staten använt sig av för att 
påverka den politiska kulturen. SERPAJ har genomfört flera workshops som 
behandlar dessa frågor där och samarbetat med Madres y Familiares och PIT-
CNT SDDHH (Miranda 2005, Olivera 2005, Martinez 2005).   

Funktionen som folkbildare har varit särskilt betydelsefull i det avseendet att 
den har skapat forum för samtal och diskussioner om frågor relaterade till 
diktaturen. I dessa forum har personliga upplevelser och frågor kring 
samhällsutvecklingen och diktaturen kunnat bearbetas. Medborgare från olika 
samhällsgrupper, med olika yrken och olika åldrar, med olika erfarenheter av 
förtrycket har därmed kunnat bryta tystnaden om teman som inte diskuterats i till 
exempel samhällsdebatten, skolorna eller universiteten. Detta har utmanat den 
dominerande synen på tystnad och glömska som ett krav för demokratisk stabilitet 
och istället presenterat dessa som hinder för demokratins utveckling. Ett 
betydelsefullt alternativt kollektivt minnesrum som utmanat den officiella 
historieskrivningen och identitetsskapandet har därmed över tiden skapats. 
(Martinez 2005) 

4.1.4 Hinder och begränsningar 

MR-organisationerna i Uruguay riktar sig som vi har sett i sin verksamhet till 
staten, med exempelvis reformkrav, vilket innebär att politikers vilja att lyssna 
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och samarbeta med MR-organisationerna är viktig. De riktar sig även till 
medborgarna och för att de aktiviteter som riktar sig till dessa, till exempel 
informationskampanjer och opinionsbildning, ska vara effektiva är en 
förutsättning att medborgarna är mottagliga för informationen som ges. För att 
förstå MR-organisationernas demokratibyggande funktioner måste därför 
relationen mellan stat och civilsamhälle men också mellan civilsamhälle och 
samhälle inkluderas i analysen. Vad har präglat dessa relationer? 

Politisk ovilja och rädsla identifieras av samtliga organisationer som de två 
hinder som har störst konsekvenser för arbetet och som är inbördes relaterade. 
Med den politiska oviljan avser de det ointresse posttransitionens samtliga 
regeringar har haft vad gäller att uppfylla deras skyldighet att inom ramen för 
straffrihetslagen utreda de fall av tvångsförsvinnanden som dokumenterats av 
organisationerna i fråga. De syftar även på den politiska ovilja att annullera 
samma lag, som strider mot själva författningen och internationell rätt (Miranda 
2005, Olivera 2005, Martinez 2005). 

Representanterna för organisationerna talar även om cultura de miedo (kultur 
av rädsla). Denna kultur av rädsla har genererat en omfattande autocensur i hela 
samhället, på statlig nivå, i politiska partier, i samhället, hos journalister men 
också hos forskare vilket, enligt Martinez (2005), inneburit ett stort problem 
eftersom dessa fyller en viktig roll som skildrare av historien, politiken och 
samhället. Dels beskrivs den personliga rädslan som exempelvis hindrar individer 
från att ta till sig av den information som organisationerna ger, att delta i dessas 
evenemang samt att samarbeta med organisationerna i kartläggningen av 
släktingars försvinnanden. De beskriver även ett slags kollektiv rädsla som har 
förhindrat eventuella kollektiva påtryckningar från folket som i sin tur skulle ha 
kunnat påverka den politiska oviljan att ta itu med förbrytelserna under diktaturen 
(Miranda 2005, Olivera 2005, Martinez 2005).  

Politikers ovilja att föra en öppen dialog eller att skapa ett officiellt forum för 
en dialog där staten och MR- organisationer men också andra grupper i det civila 
samhället finns representerade, för att behandla frågan om brotten mot de 
mänskliga rättigheterna, vittnar, menar Olivera (2005), om den bristande 
lyhördhet som finns från statlig sida. Organisationerna menar att frågan måste 
behandlas i den offentliga samhällsdebatten för att motverka den kultur av rädsla 
som finns institutionaliserad i samhället. (Miranda 2005, Olivera 2005, Martinez 
2005) 
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5 Staten, samhället och civilsamhället 

 
Vi har tidigare konstaterat att civilsamhället i Latinamerika är en viktig aktör i 
utvecklingen och fördjupningen av demokratin. Civilsamhället i Uruguay 
lamslogs under diktaturen vilket stöder den, möjligtvis uppenbara, tesen att 
omfattande statligt förtryck leder till en generell demobilisering av civilsamhällets 
organisationer och dess verksamhet. Förtrycket kan till exempel leda till 
skapandet av en kultur av rädsla, generell misstro och tillbakadragenhet från det 
offentliga rummet. (Boussard 2003:111, Rico 2005:147) 

Mot bakgrund av organisationernas utsagor kan vi i Uruguays fall vi se att 
dessa förtryckets effekter har levt kvar i posttransitionen. Det är därför av värde 
att undersöka vilka faktorer i förhållandet mellan staten, civilsamhället och 
samhället som har närt denna kultur av rädsla, när hot om fysiskt våld från statens 
sida inte längre varit aktuellt. 

För att besvara denna fråga granskas i detta kapitel de metoder som den icke- 
demokratiska regimen, samt regimen före denna, använde sig av för att 
kontrollera befolkningen (Jmf O´Donnell & Schmitter 1994:51). En analys görs 
även av vilken betydelse statens strategi för att hantera samhällets erfarenheter av 
diktaturen har haft för MR- organisationernas möjligheter att i posttransitionen 
arbeta med frågan. För att bättre förstå dessa förhållanden analyseras 
inledningsvis i korthet utmärkande drag i det uruguayanska politiska systemet.  

5.1 Uruguay- partidocracia de consenso 

Den uruguayanska demokratin kategoriseras ofta som partidocracia de consenso 
– consensus- based ”partycratic” system – på grund av den dominerande roll som 
de politiska partierna historiskt sett haft och på grund av de särskilda institutioner 
som redan under tidigt 1900- tal skapades för samstyre (coparticipación). Det 
goda samarbetet partierna emellan, där oppositionen tilläts ha ett långtgående 
inflytande, skapade ett stabilt politiskt klimat men också ett system av tjänster och 
gentjänster. Dessutom blev oppositionspartiet genom samarbetet en del av det 
politiska etablissemanget och tappade en del av sin funktion som opposition. 
(Chasquetti & Buquet 2004:221,Ronnås 1986: 18)    

Denna benämning bör dock inte blandas ihop med originalbegreppet 
partitocrazia, som snarare står för ett partiernas tyranni (jmf Sartori 1994:51-52). 
Partiernas centrala roll har tvärtom traditionellt sett varit avgörande för att 
garantera politikens autonomi, konsensus och demokratins stabilitet och 
legitimitet, som tillsammans utgjort de mest utmärkande dragen i Uruguays 
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politiska system. Den konsensus som präglar den politiska kulturen har därmed 
haft en avgörande roll för utformningen av politiken (Caetano, Pérez y Rilla 
1989:21). Den har dock också direkt möjliggjort den starka enighet som funnits 
hos de traditionella politiska partierna kring hur de övergrepp som begicks av 
regimerna – både den demokratiska och den icke- demokratiska – ska hanteras. 
Det är även rimligt att tro att politikernas ovilja att ta itu med förbrytelserna under 
den civilmilitära diktaturen kan ses mot bakgrund av den klientelism som 
Uruguays politiska system skapat. Den politiska eliten har vare sig velat eller 
ansett sig tvungna, eftersom folkopinionen inte krävt det, att utreda civila 
politikers ansvar i tortyren och tvångsförsvinnandena. 

5.2 Transitionen 

Vi har tidigare konstaterat att de metoder som tillämpas under transitionen 
bestämmer den kontext inom vilken aktörer kan påverka övergången till 
demokrati. Maktrelationerna mellan de centrala aktörerna formas även under 
denna fas vilket påverkar vilken position civilsamhället får i samhället.(Boussard 
2003:111)  

En långsam gradvis övergång från diktatur till demokrati, som den pakt som 
nåddes mellan militären och de politiska eliterna i Uruguay kan anses ha varit bra 
för den demokratiska regimens stabilitet men kan samtidigt ses som problematisk 
ur ett demokratiperspektiv eftersom civilsamhället exkluderades.  

Transitionen kom vidare att präglas av ett återskapande, i konstrast till 
nyskapande, av det politiska system som rådde före diktaturen (Barahona de Brito 
1997:81) Genom att inte rannsaka det gamla politiska systemet – som tillåtit civila 
politiker som inte hade kunnat hantera 50- och 60- talets kriser att bereda väg för 
en auktoritär regim– gick Uruguay miste om att chansen att utveckla det 
politiska systemet mot en mer demokratisk politisk 
regim. 

President Sanguinetti valde under sitt första år vid makten att knyta an till den 
konsensustradition som funnits före diktaturen. Förfrågan om förnyat samarbete 
riktades främst mot Partido Blanco men Frente Amplio ställdes inte utanför. 
Militären var även närvarande i regeringen genom utnämningen av den sista 
juntaledaren general Medina till försvarsminister mellan åren 1985- 1989 
(Agüero 1998). 

Den sociala och politiska ordningen i postdiktaturens Uruguay skapades 
således genom traditionsenlig konsensus och formulerades av staten och den 
politiska eliten. Dessas dominerande ställning i samhällsordningen befästes 
parallellt med samhällets underordnade position, varför samhällets och 
civilsamhällets förutsättningar att påverka den pågående 
återinstitutionaliseringsprocessen begränsades. MR-organisationernas möjligheter 
att utmana den konsensus som nåtts kring skildringen av diktaturen och dess 
orsaker begränsades därmed (Rico 2005:55). 
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Kritiska och alternativa uppfattningar som skulle ha kunnat utmana det status 
quo som rådde i det politiska systemet kunde inte konkurrera mot den 
institutionaliserade beskrivning av samhället som samhället självt hade tog till sig 
(Rico 2005:17ff).  

Regeringens ståndpunkt var att hanteringen av övergreppen var en 
angelägenhet uteslutande för rättsväsendet samtidigt som det endast var och är 
regeringen själv som har befogenhet att utfärda beslut om utredningar av de enda 
övergrepp som får utredas, nämligen tvångsförsvinnanden. (Rico 2005:55) 

5.3 Förtryckets omfattning och natur 

Human psychology is a complex pattern of cultural practices, discursive conventions, and 
physiological processes.[…] None has priority since each interacts with and shapes the others. 
(Tudor 2003:242) 
 
Rädslan är inbäddad i olika psykologiska, psykosociala och kulturella 
förhållanden. (Jmf Tudor 2003, Loveman 1998:481) 
Samtliga organisationer uppger att kulturen av rädsla historiskt sätt utgjort en 
avgörande begränsning och ett hinder för dessas verksamhet kring 
immunitetsfrågan. Denna kultur av rädsla är ett arv som inte bara den icke- 
demokratiska regimen men också den demokratiska som föregick diktaturen 
lämnat till det Uruguayanska samhället i posttransitionen. 

Innan president Bordaberry installerade diktaturen år 1973 hade regimen 
under flera år under demokrati gjort sig skyldig till övergrepp mot de mänskliga 
rättigheterna. Tortyr, tvångsförsvinnanden, massarresteringar, illegalisering av 
politiska partier och grupper och stöd till dödsskvadronen var element som 
institutionaliserades i det politiska samhället redan under den demokratiska 
regimen. Dödsskvadronen var verksam innan, under och efter diktaturen och var 
tillsammans med tortyren de huvudsakliga delarna av den strategi som användes 
för att sprida skräck i befolkningen och bekämpa de organiserade sociala 
protesterna (Muños García 1976:113ff). 

Det faktum att Uruguay är ett litet land, med drygt 3 miljoner invånare och att 
huvudstaden Montevideo befolkas av ungefär hälften av den totala befolkningen 
bidrog till att diktaturregeringarna var framgångsrikare i kontrollen och 
elimineringen av oppositionen än i grannländerna (Bickford 1999:1108). 

Omfattningen av och djupet i militärens inblandning i samhällets alla sfärer 
var till exempel större i Uruguay än i grannländerna (Loveman 1998:585). 

År 1976 satt 1 medborgare på 500 fängslad och 1 på 50 hade under någon 
period arresterats och utsatts för tortyr. Det beräknas också att 1 medborgare på 47 
någon gång under diktaturen utsattes för någon form av förtryck, antingen 
husarrest, tortyr, misshandel eller razzior i hemmet. (Loveman 1998:505) 

Uruguay hade också under många år på 70- talet flest politiska fångar per 
capita i hela världen (www.amnesty.org). Många familjer hade vidare haft någon i 
sin närmaste krets fängslad och i nästan varje kvarter bodde det familjer som 
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direkt eller indirekt utsatts för förtrycket. Detta innebar att diktaturen kom nära 
inpå livet även hos dem som inte direkt var aktiva (Ronnås 1986: 30) 
Advokater som försvarade de anklagade anklagades i sin tur för att vara 
ideologiska sympatisörer och häktades vanligtvis som följd. Det faktum att 
juristerna själva kriminaliserades underminerade de möjligheter som fanns för de 
förföljda att söka skydd inom rättsväsendets ramar (Loveman 1998:506). 

 
The creation and persecution of ”thought crimes” through laws that prescribed prison sentences for 
“the intention to commit a crime” or  “to damage the honor of the armed forces or otherwise 
threaten the nation, meant that anyone could be arrested without any legal recourse (Loveman 
1998: 505-506) 

 
Genom dessa strategier lyckades diktaturregeringarna ingjuta en kultur av rädsla i 
hela samhället. (Loveman 1998:506) Det genererade också en allmän 
misstänksamhet och misstrohet medborgare emellan och ett angiveri i det 
uruguayanska samhället som bröt mot den tidigare samhälleliga strukturen som 
kännetecknades av fredlig vardaglig samlevnad (Rico 2005:52). 

5.4 Hanteringen av det förflutna 

Att tillsätta en sanningskommission för att utreda övergrepp som begåtts under 
tidigare icke- demokratiska regimer är en vanlig strategi som normalt tillämpas 
under transitionsfasen. Motiven bakom skapandet av sanningskommissioner kan 
variera från land till land men det grundläggande antagandet är att kunskap om det 
förflutna i framtiden kan leda till acceptans, tolerans och försoning. Vidare ska 
medborgare genom att ta del av sanningen av vad som skett övertygas om att gå 
vidare och lägga det förflutna bakom sig. Genom att offentliggöra sanningen om 
övergreppen är meningen att denna ska bli känd och framförallt erkänd av hela 
samhället och de politiska institutionerna. Dessa aktörer ges därigenom möjlighet 
att tillsammans arbeta för en demokratisk utveckling. (Gibson 2004:201)  

Uruguay valde emellertid en direkt motsatt strategi som inte lyckades 
motverka den kultur av rädsla som fanns institutionaliseras i samhället. President 
Sanguinetti inledde transitionen med en kampanj under devisen cambio en paz 
(förändring under fred). Presidenten ansåg det vara nödvändigt att lägga det 
förflutna bakom sig, vända blad och fokusera på framtiden för att transitionen 
skulle vara mer effektiv och för att konsolideringen av demokratin skulle ske 
snabbare. I detta resonemang och i denna logik rymdes att alla krav på 
sanningssökande, utredning och åtal mot förövare sågs som inkompatibla med den 
förändring under fred som var önskvärd och nödvändig för att avancera och inte 
provocera fram en ny statskupp. Dessa resonemang upprepades sedan av de 
efterföljande regeringarna fram tills regimskiftet år 2005. (Bucheli et al. 2005:56) 

Diskussionen om orsakerna bakom demokratins fall begränsades till externa 
faktorer, alltså faktorer utanför de politiska institutionernas makt. Fokus riktades 
istället på de organiserade sociala protesterna och radikaliseringen av samhället 
som orsak till diktaturen. Dessa faktorer låg utanför institutionerna (utanför staten, 
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det politiska systemet, parlamentet, de styrande, media). Den dominerande 
diskursen utelämnade därmed från analysen en kedja av händelser och politiska 
aktörers handlingar, som befann sig inom institutionerna som nämnts ovan, som 
varit viktiga eller avgörande för krisen på 60-talet och senare statskuppen. De 
politiska institutionernas oförmåga att hantera den sociala och ekonomiska krisen 
inom ramarna för författningen är en viktig aspekt som inte granskades. 
Institutionella problem – såsom maktfördelning, motsättningar mellan 
demokratiska tankegångar och tankegångar om statens monopolrätt inom vissa 
områden, militärens växande autonomi i förhållande till staten, 
representativitetskrisen och splittringen av de traditionella partierna – behandlades 
inte heller och om de omnämndes så skedde det i termer av tecken på eller resultat 
av krisen. De behandlades däremot inte som interna faktorer som bar en del av 
ansvaret till krisen eller som orsakat denna (Rico 2005:41ff). 
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6 Slutsatser 

Studien har visat att MR-organisationerna i posttransitionens Uruguay har haft 
flera viktiga demokratistärkande funktioner som har bidragit till den demokratiska 
utvecklingen.  

De har fungerat som agendasättare och därmed kunna väcka uppmärksamhet 
kring frågor om brister i demokratins tillstånd som kan vara viktiga att ta itu med 
för demokratins utveckling. Under posttransitionens gång har MR-
organisationerna vid få tillfällen fått tillträde till olika politiska arenor men har 
genom att utnyttja tillfällena väl kunnat påverka agendasättningen och politiken. 

Organisationerna har till exempel genom att föra upp frågan om immuniteten 
på dagordningen också lyckats föra upp behovet av en reform av politiska 
institutioner såsom rättsväsendet. Det faktum att militären inte i praktiken 
underordnat sig regeringen har också påtalats. MR-organisationernas 
motmaktsfunktion har övergått från att i huvudsak kunna karakteriseras av försök 
att begränsa statsmakten till att efter regimskiftet år 2005 kombinera denna 
funktion med en stödjande. En utmaning för MR-organisationerna är att utnyttja 
deltagandet på de politiska arenorna för att påverka politiken men utan att sam 
låta staten att genom inkludering underminera motmaktsfunktionen.  

Genom olika projekt, med syftet att höja kunskapsnivån vad beträffar 
demokrati och mänskliga rättigheter, har MR- organisationerna verkat som 
folkbildare och bidragit till utbildning av såväl politiker, forskare, lärare, 
journalister som den bredare allmänheten. Forum har skapats för samtal och 
diskussioner om frågor relaterade till diktaturen. Efter regimskiftet år 2005 har 
MR-organisationerna också agerat som samarbetspartners till staten och till 
statliga myndigheter i arbetet med att lokalisera de försvunnas kroppar och utreda 
omständigheterna kring tvångsförsvinnandena. De har även samarbetat i 
förberedelserna av en reform som har som syfte att förändra hanteringen av 
diktaturen i historieundervisningen.  

MR-organisationerna har genom dessa funktioner påverkat 
institutionaliseringen av det politiska samhället genom att stärka det horisontella 
ansvarsutkrävandet och utvecklingen av ett demokratiskt rule of law. Arbetet 
kring immunitetsfrågan har därmed bidragit till den demokratiska utvecklingen.  

Fallstudien har visat att det finns ett samband mellan den av staten skapade 
konsensusen kring hanteringen av immunitetsfrågan och den institutionaliserade 
rädsla som genomsyrat hela samhället och som genererat en omfattande 
autocensur. 

MR-organisationernas demokratibyggande potential har vidare underminerats 
av regeringarnas ovilja att utreda tvångsförsvinnanden eller att skapa lämpliga 
officiella institutioner där frågor relaterade till diktaturen och MR-frågor skulle 
kunna ha hanterats offentligt.  
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Detta har också bidragit till fortlevnaden av den kultur av rädsla som 

organisationerna beskriver som ett avgörande hinder för organisationernas arbete 
eftersom den påverkat politikernas och medborgarnas mottaglighet för frågan och 
därigenom försvårat såväl opinionsbildning som folkbildning. 

MR-organisationernas demokratibyggande potential har försvagats avsevärt på 
grund av den centrala roll som de politiska partierna och därmed staten haft vilket 
har stärkt statens diskursiva makt. Kontinuiteten i politiken har vidare inneburit 
kontinuitet i de politiska institutionerna och i den politiska kulturen som varit 
avgörande för MR-organisationernas förmåga att påverka den demokratiska 
utvecklingen.  

Det kan uppfattas paradoxalt att Uruguays konsensuspolitik som sedan seklets 
början skapat ett stabilt demokratiskt politiskt system och i transitionen haft en 
viktig roll för återskapandet av stabiliteten, förefaller ha varit ett hinder och 
begränsat MR-organisationernas möjlighet att bidra till den demokratiska 
utvecklingen i posttransitionen. Först när ett parti i regeringsställning utmanat den 
konsensus som funnits angående skildringen av diktaturen och synen på 
övergreppen har immunitetsfrågan fått hög prioritet på den politiska 
dagordningen.  

Fallet Uruguay kan även ses som ett gott exempel på hur relationerna mellan 
staten, civilsamhället och samhället påverkas negativt av att inte göra upp med 
arvet efter diktaturer. Studien visar att förtryckets effekter har levt kvar i 
posttransitionen och att de har utgjort ett stort hinder för organisationernas 
möjlighet att nå ut till allmänheten. Genom att opinionsbildningen försvårats av 
den kultur av rädsla som funnits har exempelvis politikerna inte utsatts för 
påtryckningar i den utsträckning att dessa sett sig tvungna att utreda 
ansvarsförhållanden för övergreppen under diktaturen.  

Studien visar också att det faktum att ansvarsförhållandena mellan de politiska 
institutionerna inte utretts samt att dessa inte offentligt tagit på sig ansvaret för 
diktaturens införande eller för det förtryck som medborgarna utsattes för under 18 
år (1967-1985) inneburit att det trauma som diktaturen innebar, för medborgarna 
men också för samhället i allmänhet, inte bearbetats.  

Studien har vidare visat att det är nödvändigt att ta hänsyn till de 
socialpsykologiska effekterna av förtrycket under diktaturen men också innan 
diktaturen. Två dimensioner av rädslan har beskrivits, den individuella som man 
kan beteckna som en personlig känsla men också den kollektiva som beskrivs i 
termer av kultur. Det hade varit omöjligt att nå förståelse för MR-
organisationernas demokratibyggande funktioner utan att se till hur förhållandena 
mellan staten, samhället och MR-organisationerna har påverkats av denna kultur 
av rädsla. Denna socialpsykologiska aspekt är dock problematisk att mäta. Medan 
risktagande och tillit har teoretiserats i tidigare forskning är rädsla ett samhälleligt 
fenomen som inte har fått lika mycket uppmärksamhet. En uppgift för framtida 
forskning är att finna ett lämpligt sätt att operationalisera rädsla. 

Den politiska kulturen har även varit avgörande för MR-organisationernas 
förmåga att påverka den demokratiska utvecklingen. Att värdera den politiska 
kulturens innebörd och ordens mening och makt är en stor metodologisk 

 29 



 

utmaning. Det gör dock inte dessa aspekter mindre viktiga för att nå en ökad 
förståelse för civilsamhällets organisationers demokratibyggande potential. 
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8 Förkortningar 

CNT    Convención Nacional de los Trabajadores 
COSENA   Consejo de seguridad nacional 
CSO  Civil society organisations  
FMLN  Frente Amplio 
MLN  Movemiento por liberación nacional 
MPS  Medidas Prontas de Seguridad 
PIT  Plenario Intersindical de Trabajadores 
SERPAJ  Servicio de Paz y Justicia  
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9 Bilaga 1- intervjufrågor 

• Varför är immunitetsfrågan viktig för organisationen? 
• Vad innebär immuniteten för samhället i stort? 
• Vem/vilka vänder organisationen sig till i arbetet kring immunitetsfrågan? 
• Vilka metoder och strategier tillämpar organisationen i arbetet kring 

immunitetsfrågan? 
• Har det funnits någon dialog med politiker? Regering? Parlament? 
• Har dialogen med politiker, regeringen, parlamentet skilt sig åt under de olika 

regeringarna sedan 1989? 
• Hur har arbetet förändrats sedan år 1989 då immunitetslagen antogs? 
• Vilka hinder eller begränsningar har organisationen mött i sin verksamhet? 
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