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Allmän bakgrund
Uruguay, 2 500 000 invänare, ätnjöt fram till början av 70-talet ett rykte
världen over som en demokratisk ö i Latinamerika. Uruguay, som under större
delen av 1900-talet hade ett kollektivt statsskick var allmänt känt som "Sydamerikas Schweiz". Den konstitutionella traditionen stärktes av en icke-auktoritär regeringsmakt, politisk stabilitet, en avancerad sociallagstiftning, en
hög levnadsstandard och en hög nivá inom utbildning och kultur.
Militaren bröt sonder denna gamla tradition genom att man stegvis ökade sin
inblandning i politiken, vilket ledde till att de inom tvä är fick full ständig
kontroll over regeringsmakten. Denna process, som har kallats autogolpe ("självkupp"), när den folkvalde civile Presidenten Juan Maria Bordaberry frivil1igt
Steg för Steg överlämnade si na maktbefogenheter till de väpnade styrkorna,
skedde längsamt i motsats till de snabba militara maktövertagandena i andra
latinamerikanska länder. Den egendomliga rytmen och karaktären i mi 1itärkuppen
i Uruguay hanger utan tvivel samman med att det var den första kuppen i sitt
slag i landet under det här ärhundradet. Man kan déla in händelserna under denna
kupp i tre faser: Oktober 1972 (när de väpnade styrkorna tvingade försvarsministern att avgä - ett nederlag för Presidenten och kongressen), februari 1973
(när regeringen pätvingades en av militären kontrollerad kommitté, trots att
flottans överbefälhavare avgick i protest) och juni 1973 (när kongressen upplöstes). Typiskt för varje fas är den öppna konflikten som resulterade i eftergifter frän den ena sidan. Konflikten kom till uttryck i ömsesidiga anklagelser
frän nägra av lagstiftarna och den militära ledningen. Till att börja med stod
Presidenten pä kongressens sida men han gav gradvis efter för militärens pätryckningar och svängde den ömtäliga balansen till militärens förmän. Kongressen
som tidigare kraftfullt hade fördömt de väpnade styrkornas egenmäktiga hällning
tvingades nu pä defensiven för att förhindra att nägra av dess medlemmar fängslades, anklagade för olika brott (som korruption, samröre med Tupamaros etc.)
Kongressen upplöstes slutgiltigt den 27 juni 1975. Den ersattes med ett statsräd (Consejo de Estado) pä 25 personer som utnämnts av Presidenten och som är
härt styrt av militären och utan makt att päverka Politiken eil er att bromsa
de väpnade styrkornas utsvävningar. Den verkliga makten ligger nu hos det nationella säkerhetsrädet (Consejo de Seguridad Nacional), COSENA, ett beslutsfattande organ som styrs av militären.
Utvecklingen, som ledde fram till militärens ökande inblandning i Politiken
har utan tvivel samband med det hot mot statsapparaten som utgjordes av förekomsten av en stark stadsgerilla. Tupamaros (Movimiento de Liberación Nacional),
MLN, bildades under mitten av 60-talet under ledning av den militante advokaten Raúl Sendic. Sendic hade arbetat tillsammans med sockerrörsarbetare i Norra
Uruguay under deras kamp för bättre löner och arbetsförhällanden och inspirerat
dem till en mer väldsinriktad linje som alternativ till den parlamentariska
processen. Tupamaros-rörelsen hade brett stöd frän medelklassen och akademikerna
och deras Robin Hood-taktik i början att räna banker och del a ut pengarna till
de fattiga vann sympatier i vida kretsar av det uruguayanska samhället. Tupamaros'aktiviteter bestod i början mest av att del a ut politiska pamfletter,
att avslöja kända finansmäns skumraskaffärer osv, men de gled gradvis over till
mer väldsinriktade stadsgeri1la-aktioner som bankrän och kidnappningar som
ibl and ledde till offrens död.

Under áren före autogolpen deklarerade regeringen längvariga undantagstillständ
med parlamentets godkännande. Poli sen hade under ätskil1iga är ansvaret för
säkerhetspolisens operationer tills ansvaret övertogs av de förenade styrkorna
(polisen samt de väpnade styrkorna). I april 1972 förklarades att det rädde
inbördeskrig och regeringen fick fullmakt att bekämpa upproret. Efter nägra
mänader satt Tupamaros'främsta ledare i fängelse och rörelsen var i praktiken
oskadliggjord. Efter att nästan ha uppnätt sitt mal 1973 att krossa upproret
sökte de militära ledarna efter nya aktioner där de künde utnyttja den samlade
energi och prestige som inte hade funnits ti di gare.
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Med mer än 20 000 man är den uruguayanska armen en av de största pä Kontinen
ten i relation till befolkningen. Därutöver finns den nationella polisen och
marinpolisen, totalt 17 000 man, som efter februari-krisen 1973 passivi gjort
gemensam sak med armen i dess politiska aktioner. Men arméns styrka är i alla
fall oti1Iräcklig för att förhindra angrepp frân bäde de fredliga argentinska
eller de brasilianska väpnade styrkorna. Pä gründ av denna ringa styrka internationellt sett betraktade man tidigare den uruguayanska militären enbart som
en dekorativ styrka, som det minimum som var nödvändigt för ett "normalt"
land. Tidigare var uruguayanarna faktiskt stolta over denna relativa svaghet,
därför att den underströk den civila karaktären i deras samhäl1ssystem.
I motsats till de fiesta latinamerikanska länder grundades inte Uruguays
armé pâ allmän värnplikt, utan snarare pä yrkesmili tarer, nägot som skapade en
kâranda. De meniga soldaterna kom vanligen frân de lägsta samhäl1sskikten och
de utgjorde tillsammans med officerarna en sluten krets. I toppen av hierarkin
fanns 21 generaler och 125 officerare. Den höga omsättningen inom ledarskiktet
framför al 1t före krisen i februari 1973 berodde pä att den äldste generalen
inom varje försvarsgren tvängspensionerades vartannat är med generosa pensionsförmäner.
För att betona den civila regeringens oberoende stadgade 1967 ärs Konstitution
att Presidenten var chef over de väpnade styrkorna och gav honom befogenheter
att säväl föreslä Kongressen befordran av nya generaler som att pensionerà
varje officer. Dessutom hade de tre försvarsgrenarna var för sig direkt förbindelse med regeringen och fram till 1970 saknades ett samordnande organ.
Typiskt för förändringarna inom armen var beslutet 1970 att skapa Junta de
Commendantes med representanter frân var och en av de tre försvarsgrenarna.
Därutöver koncentrerades inte makten till en enda person genom att en överbefälhavare över alla de väpnade styrkorna inte fanns och besluten fattades
pâ en gemensam gründ.
Det är orealistiskt att tala om en militär "käst" i Uruguay eftersom de fiesta
officerarna kommen frân medelkl assen och mer än hälften av dem frân landsbygden. Den lâga prestigen, läga löner och ringa politiskt inflytande gav
tidigare arméofficerarna ganska läg social status. Den uruguayanska överklassen
lockades inte av denna image, men de lägre och mellanskikten i samhället
ansäg möjligheterna till snabb befordran tilltalande.
Skillnaderna mellan generalerna beror pä deras olika personligheter och detta
gör det ibland konstlat att delà in dem enligt ett ideologiskt Spektrum, men
inte desto mindre kan man grovt delà in dem i höger-vänster eller kupp-konstitutionsanhängare.
Vid tiden för krisen i februari 1973 hade de fiesta konstitutions-anhängarna
rensats ut ur armen. De fiesta stödde de traditionel la liberala och konservativa Colorado (röda) och Blanco (vita) partierna, men nâgra gick med i Frente
Amplio (Breda Fronten - en folkfront med vänster-centeranknytning) , med general
Liber Seregni som frontens Presidentkandidat. Sedan "kupp-anhängarna" väl fätt
makten över de väpnade styrkorna och framtvingat autogol pen tycktes de vara
oense om hur man skulle arbeta för ett mer jämlikt samhälle. De som stödde den
"brasilianska modellen" föredrog snabb utveckling utan att bry sig om det
växande beroendet av utländskt kapital och den allt Större klyftan mellan sam
häl Isklasserna, medan andra stödde den "peruanska modellen" som lade tonvikten
pâ en mer nationell och samhäl1 sinriktad utveckling. Efter autogolpen blev det
helt klart att de konservativa krafterna var i majoritet inom arméledningen.
De "peruanska" krafterna omplacerades pä diplomatiska tjänster och till mindre
viktiga militäromräden. Det allt härdare förtrycket och misslyckade ekonomiska
planer gjorde att den härskande gruppen mer pâminde om den "chilenska modellen"
än om den brasilianska, där samtidigt en viss uppmjukning ägt rum. Hittills är
den härda linjens män representerade av general Esteban Cristi, f d överbefälhavare och nu befälhavare över det första militäromrädet, medan "Peru-anhängarna" représenteras av general Gregorio Alvarez, f d sekreterare i COSENA och
f n ansvarig för fjärde militäromrädet.
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Armen är den drivande kraften inom regimen, medan flottan och flyget tyst samtycker. Det finns uppenbarligen mänga konstitutionsanhängare i flottan och flyget
som kommer att tvingas välja mellan ett fortsatt tyst samtycke till armens politik
och därigenom stöd ät en oförtäckt militärregim och.krav pä allmänna val, som gör
att de hamnar i opposition mot armen under 1976 (när president Bordaberrys ämbetsperiod gär ut).

Den ekonomiska Situationen
Den uruguayanska ekonomin har ständigt försämrats sedan början av 60-talet. Denna
kris har fortsatt och blivit värre under senare är och detta illustreras av den
astronomiska ökningen i inflationstakten och levnadskostnadsindex. Inflations
takten uppgick under 1967 - 1968 till 136% och man nädde över 100% igen 1973.
Reallönerna sjönk heia tiden, genomsnittslönen inom den privata sektorn var
1970 24% lägre i Montevideo än 1962 och 21,6% lägre inom den allmänna sektorn.
I relation till 1971 ärs löner var lönerna 1972 18% lägre.
Levnadskostnaderna Steg 1973 med 77,5% och under de första tio mänaderna under
1974 med 73,52%. Prisökningarna kan del vis förklaras av Politiken med ständiga
devalveringar för att främja exporten.
Medan den uruguayanska peson under slutet av 50-talet ansägs som en härd och
stabil valuta (växlingskursen var 3,46 pesos för en USA-dollar) har ödeläggande
devalveringar, följda av ständiga mindre devalveringar under senare är gett
växelkurser pä 1100 pesos för en USA-dollar 1973, i slutet av 1974 var kursen
2270 pesos för en USA-dollar.
Betalningsbalansen har emellertid trots stigande efterfrägan pä världsmarknaden
efter rävaror (83% av Uruguays export bestär av boskap och jordbruksprodukter)
förblivit negativ. 1974 visade den ett underskott pä 97 miljoner dollar och detta
underskott förklaras av en hundraprocentig ökning av Importen och nästan ingen
ökning av exporten.

Den rüttsliga Situationen
De inskränkningar i de personliga fri- och rättigheterna som skett gör att
tusentals uruguayaner riskerar att hamna i fängelse. Den restriktiva lagstiftningen som antogs före autogolpen och som hade till syfte att oskadliggöra
Tupamaros utvidgades 1973. Domar och rättegängar har inte bara blivit härdare,
ytterligare "förebyggande" ätgärder har ocksä stadgats. Eniigt ett dekret frän
7 maj 1974 äläggs statstjänstemännen och universitetsanstälIda att avlägga en
"demokratisk ed". Dekretet frän 5 juni 1975 utdömer straff för innehav av
"omstörtande" (inte bara marxistisk) litteratur. I Newsweek frän 2 juni 1975
stär det: "De uruguayaner som misstänks överträda nägot av hans (president
Bordaberry) dekret riskerar nästan säkert fängelse, och polisens och militärens underrättelsetjänster som den fruktade Servicio de Intel 1igencia de la
Defense (SID)har rätt att arrestera nästan vem de vill."
Sedan undantagsti11 ständet utfärdades hänskjuts allt som rör de politiska fängarna till militärdomstolar (lag 14068.7/72). Eftersom de väpnade styrkorna har
en hierarkisk Struktur och de ständigt underordnat sig det högsta befälet, är
den militära rättsskipningen direkt knuten till militära order. Den normala
rättegängsordningen störs sälunda ständigt med avsikt. I ett PM som fern försvarsadvokater lagt fram och som citeras i Review of the International Commission
of Jurists (juni 1973) framförs följande klagomäl:

"... den misstro som militärdomstolarna visar mot försvarsadvokaterna, de
militära domstolarna är inte oberoende, de har ingen riktig utbildning för
sitt utvidgade juridiska ansvarsomräde, domstolstjänstemännens inkompetens,
de outhärdliga dröjsmälen vid förhandlingarna , den länga häktningstiden (som
vanligen varar ätskilliga mänader), innan man avgör om en fänge skall ställas
inför rätta eller släppas fri, domstolarna utnämner okvalificerade militärer
till "allmänna försvarare" som ska föra den ätalades talan (även i fall där
denne namngivit de advokater som han vill skall föra hans talan), svärig-
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fängar till orter som ligger längt bort frän deras anhöriga och advokater,
att domstolarna är obenägna att lyssna till argument som grundar sig pä
procedurfrägor, att fall som inte har med varandra att göra förhörs samtidigt, att handläggningen av överklaganden fördröjs genom byräkratisk
inkompetens och slutligen att militärmyndigheterna inte bryr sig om
militärdomstolarnas beslut, bl a när det gäller frigivning av fängarna."

Ordningen vid den militära rättsskipningen har beskrivits i detalj av Internationella Juristkommissionen och Amnesty International i Report on a Mission to Uru
guay in April/May 1974. Det behöver inte päpekas att när det gäller fällande dorn
mot politiska fängar har domarens Instruktion om summarisk rättegäng avgörande
betydelse. Utöver det faktum att domaren inte är oberoende och ofta saknar kompetens utförs dessutom inte förundersökningen, som är början pä den dossier
som redogör för fakta som leder till friande eller fällande dorn för fängen, vid
en domstol eller ens av domaren-översten, utan den utförs i barackerna av den
militära underrättelsetjänsten och av officerare med lägre rang än domaren med
direkta order frän chefen för det regemente där de tjänstgör. Denne officer blir
sälunda den verklige domaren och juryn.
Brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer redan frän första början i den
juridiska proceduren vid arresteringen. Arresteringen sker med hjälp av en stör
mängd militärer som inringar omrädet och stoppar trafiken. Det är vanligt att
den arresterade genast fär en huva över huvudet och handklovar. Han misshandlas
i sina anhörigas och grannas äsyn och bärs bort till fängvagnen utan nägon förklaring eller att man visar en arresteringsorder och utan att man talar om vart
man för den arresterade eller vad som ska hända honom eller henne. Pä sista tiden
har arresteringen i nägra fall skett mycket diskretare. Beväpnade män utan uniform
har fort bort den arresterade i bilar utan nummerskyltar.
Därefter börjar den arresterades familj en läng pilgrimsfärd frän ett militärförband till ett annat under försök, vanligen utan framgäng, att lokalisera den
arresterade.
I fängelserna används tortyr utan nägon som heist kontroll. Enligt de rättsregler
som finns och enligt lagen om militärstraffordning mäste domarna närhelst en fänge
eller hans eller hennes advokater eller anhöriga vidhäller att tortyr förekommit
inför de militära domarna begära vederbörligt "bemyndigande" frän försvarsministeriet innan de kan ingripa. Detta bemyndigande har aldrig utfärdats. Dessutom
har Comision de Respecto de los Decretos Individuales vid Consejo Estado (Kommis
sionen för respekterandet av de mänskliga rättigheterna vid statsrädet) älagts
den lagstiftande makten funktioner (dekret 464/73) som övervakningsmyndighet för
brott mot de mänskliga rättigheterna (artikel 169, paragraf 17 i Carta Politica)
men den har visat sig helt ineffektiv och den ordförande som utnämnts har nyligen
avgätt.
hbr militärdomstolarna ger order om frigivning av en fänge verkställs den ofta
inte och mänga av fängarna förs tillbaka till militärbarackerna medan en ny plägsam undersökning inleds. I andra fall händer det att fängar efter avtjänat straff
skickas till andra fängelser där de hälls till statsmaktens förfogande och de
friges enbart om de gär med pä att lämna landet. Om de inte har räd till resan
kan det mycket väl hända att de fär tillbringa resten av sitt liv i fängelse.
Kort sagt, inte ens de begränsade garantier för rättssäkerheten som finns inom
det mycket restriktiva uruguayanska rättssystemet iakttages av den nuvarande
mi 1itärregimen.

Bland exemplen:
1.
2.

3.

Att man oavbrutet tillämpar undantagslagstiftningen i Medidas Prontas de
Seguridad (artikel 168, nr 17 i konstitutionen) som tilläter administrativa
arresteringar i händelse av "inre oroligheter eller yttre aggression,.
Atal för ringaktning av de väpnade styrkornas anseende (med domar pä 18 mänader upp till 6 är).
Misstankar om samröre med omstörtande element (6-8 är) och om olika slag
av hjälp till omstörtande organisationer etc.

Alla dessa mekanismer gör det möjligt att upprätthälla ett mycket repressivt
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Om en arresterad inte friges kort efter arresteringen riskerar han antingen att
sitta arresterad under mycket läng tid utan rättegäng eller rättegäng under militär rättsskipning.

Fängelseförhällanden
Det totala antalet politiska fängar i Uruguay har uppskattats till mellan 3 000
(av Newsweek 2 juni 1975) och 6 000 (av uruguayanska exilgrupper). Amnesty Inter
national beräknar att det finns cirka 5 000 politiska fängar i landet. Med en
medborgare pä 500 anhällen för politiska brott har Uruguay i december 1975
det högsta antalet politiska fängar per kapita i världen. Ungefär var 50:e med
borgare har tidi gare varit utsatt för förhör, till fällig arrestering eller fängslande. För att fä en riktig bild av förhällandet förföljda - förföljare bör man
komma ihäg att var 50:e Uruguayan tillhör de väpnade styrkorna eller polisen.
Annan avslöjande Statistik är att 300 000 människor (12% av landets befolkning)
har lämnat landet efter autogolpen bäde av politiska och ekonomiska skäl.
Pä gründ av denna stora mängd politiska fängar har de uruguayanska myndigheterna tvingats använda nya fängelselokaler som nästan alltid Ursprungligen avsetts
för andra ändamäl. Arresterade placeras vanligen under den första per.ioden (som
kan vara upp till ett är) i mi 1itärbaracker eller arrestlokaler, och förs senare
over till permanenta institutioner som antingen sorterar under de väpnade styr
korna eller polisen. Ur olika källor har Amnesty International sammanställt en
lista över fängelser, däribland 18 militärläger och barracker som tillhör armen,
tvä flottan och tvä flygvapnet, tvä "comisarias" eller lokala polisstationer
och polisens centrala högkvarter i Montevideo, tvä straffanstalter för en stör
mängd permanenta fängar (Punte Rieles och Libertad) som tillhör de väpnade styr
korna och ytterligare tre som tillhör polisen (Punta Carretas, Gabi Ido och inomhusstadion El Cilindro). Det finns arrestlokaler över heia landet men de fiesta är
koncentrerade till Montevideo-omrädet. Eftersom alia dessa institutioner visat
sig vara oti 11räckliga för att ta hand om det växande antalet fängar har andra
lokaler byggts om för detta ändamäl, bl a en charkuterifabrik i El Cerro nära
Montevideo och byggnadsarbetarförbundets tidigare huvudkvarter. Det ryktas
att privata hus som antingen hyrts av eller exproprierats frän de arresterade
används som arrestlokaler. Fiera planer har lagts fram för byggandet av nya
fängelser utöver det som sägs vara under uppförande pä Isla de Flores i Montevideo-bukten.
Förhällandena i fängelserna beskrivs av f d senatorn Zelmar Michelini, en medlem av colorado-partiet i Frente Amplio, som nu lever i exil i Buenos Aires
och vars dotter sitter i fängelse:
"Den behandling som de politiska fängarna utsätts för är inte likadan, den
varierar beroende pä Institutionen. Man kan torn säga att den varierar
inom varje institution. Inte desto mindre är det en enorm skillnad mellan
de institutioner som tillhör de väpnade styrkorna och de som tillhör polisen.
I de senare och i fängelset vid det centrala polishögkvarteret är behandlingen mycket humanare och rimligare. ... Det finns ocksä skillnader mellan de
fängar som kontrolleras och administreras av de väpnade styrkorna men de
karakteriseras genomgäende av hänsynslös behandling av fängarna och miss
handel, fastän det ska erkännas att under vissa perioder har behandlingen
kanske varit bättre och inte sä skymflig, därför att det funnits en ansvarsfullare chef.
Det kan definitivt sägas att de allra värsta förhällandena räder vid de
militära förbanden, bäde i huvudstaden och i landets inre del ar. Det finns
fängar som är totalt utlämnade ät den militära hierarkin och som inte har
nägra som heist garantier för sin säkerhet eller nägra bekvämligheter. Vid
andra militära institutioner som Punta de Rieles (för kvinnor, 14 km frän
Montevideo) och Libertad (för män, 50 km frän Montevideo) karakteriseras
fängelserutinen av omänsklig härdhet, ständiga förföljelser och ständiga
di seiplinära ätgärder.
Den minsta förseelse - och vad som utgör en förseelse bestämmer den tjänstförande officerare när han sä behagar - straffas med ytterst stränga di seilinstraff. Det allra vanligaste är att fängen placeras i isoleringscell
under flera dagar.
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Den fbrnedrande behandlingen sker ocksa vid besdk av slaktingar och advokater. Alla samtal spelas in pd band, de ager rum enbart med soldater eller
officerare narvarande och man f&r enbart samtala am det arende som di rekt
fbranlett besbket och ingen fysisk kontakt ar tillaten.
Den stora majoriteten fcingar halls totalt isolerade i flera manader. I
vissa barracker tilUts inte fangarna under langa perioder att tala, lasa,
rbka, vistas i solen, gymnastisera och promenera. Brevkontakt med familjerna - om den alls till&ts - begransas till maximum tva sidor tvS ganger
i m^naden. Pa grund av dess internationella ¿terverkningar ar general
Liber Seregnis fall ett av de mest bkanda fallen av isoleringsstraff.
De fangar som slapps ut ur isoleringscel1 sover hoptrangda i stora ba
racker, gamla jarnvagsvagnar som byggts om till fangelser, celler pa
tva meter x 1.40, eller i stall. Ett fatal sover i sangar eller pa madrasser,
de fiesta pS filtar eller tidningar pa golvet med ljuset brinnande dygnet
runt och fbrtackta fbnster. Ibland mciste de vanta i timmar innan de f§r ga
pa toaletten.
Nar en fange fbrs frSn sin cell, barack eller annan arrestlokal for att g&
pa toaletten, fbrhbras, registreras, fbras till domstolen eller for ett
besdk av anhbriga har han huvudet tackt av en huva."

Med den bkande intensiteten i fbrtrycket finns nastan samtliga socialgrupper
och geografiska omraden representerade bland de politiska f&ngarna: parlamentsledambter, politiska ledare, kommunalfullmaktige, ett fcital militarer och praster, men majoriteten utgbrs av vanliga medborgare. Medan fangarnas Sider varierar fran minderSriga till aldringar och sjuka ar de fiesta mellan 20 och 40 Sr.
Bland dem finns de fiesta yrkesgrupper representerade som lakare, tandlakare,
arkitekter, advokater, ingenjbrer, konsthantverkare, tjansteman etc. Men de
stbrsta grupperna ar fackfbreningsledare och arbetare samt studenter och larare
frSn universitetet. FSngarnas partitillhbrighet visar att fastan den dvervaldigande majoriteten av de politiska fSngarna fram till 1972 tillhdrde eller anklagades for att tillhbra Tupamaros har deras proportionella andel sedan dess
skarpt minskat. Idag tillhbr majoriteten de konstitutionella och ickevSldsinriktade politiska grupperna, daribland center-hbgerpartierna Colorado och
Nacional, kristliga demokrater, socialister, populister, olika vansterorganisationer och kommunister. Dessa sista grupp har nyligen blivit fbrtryckets viktigaste mSlgrupp. Efter att ha arresterat dess ledare har sakerhetsstyrkorna
intensifierat fbrfbljelserna av vanliga partimedlemmar over hela landet.Som
exempel kan namnas den arresteringsvSg som agde rum i bbrjan av november 1975
dS mellan 400 och 500 personer arresterades.
Brutaliteten mot fangslade, bSde de som sitter i fangelse och mot dem som inte
ens kommit till en arrestlokal blev definitivt mycket hSrdare efter mordet pS
bverste Ramon Trabal, f d chef for den militara underrattelsetjansten 1974.
Regimen havdade att han dbdats av Tupamaros i exil, fastan det enligt andra
kail or var extrema hbgerman inom militaren som var skyldiga.
I vad man antar vara vedergalIni ng for detta mord och for att fbrhindra ytterligare mord pS militara ledare hSlls Tupamaros fangslade som gisslan under
fruktansvarda fbrhSllanden.
Dessutom blir en del f&ngar inte ens arresterade. Kropparna av fem unga uruguayaner (tre kvinnor och tva man) som enligt ryktet tidigare haft fbrbindelser
med Tupamaros, patraffades dbda 65 km fran Montevideo med tydliga spir av tortyr.

Tortyr
Behandlingen av fangarna har snabbt fbrsamrats.Anvandning av tortyr har blivit
rutin i nastan alia politiska fall och dessutom har denna stbrre mangd fall lett
till att man anvander grymmare metoder och detta i sin tur har haft till fbljd
att det intraffat ett stort antal dbdsfall efter tortyr.Amnesty International
har separat publicerat en detaljerad lista som tar upp mer an 20 manniskor vilka
avlidit som resultat av brutal benandling och denna lista ger sakerligen bara en
del av hela bilden eftersom det ar svart att fa fram information om sadana fall.
Nedan fbljer en beskrivning over de tortyrmetoder som vanligen anvands i Uruguay.
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a)

Planton. Detta bestär i att tvinga fangen att stä med huvudet tackt utan mat
eilen vatten, onönlig i timman eilen dagan i stnäck, tills han eilen hon helt
uttömt sin motständsknaft. Vid flena tilItalien han fängan tvingats utnätta
sina natunbehov i klädenna. Nän de fönlonan medvetandet och fallen nycks de
upp i hänet eilen misshandlas eilen ätenupplivas med hinkan av kallt vatten.
De han tvingats stä onönliga utomhus i al la slags väden, ibland vid köldgnaden.
De han ocksä tvingats stä med anmanna öven huvudet och benen bnett isän. Ibland
han bäde man och kvinnon vanit nakna.

b)

Slag. Av alla sonten, alltid utdelade nän fängen an bunden och han huvudet öventäckt. Kanateslag, eilen slag med käppan, stälstängen eilen gummibatongen, eilen
den s k telefonen, som innebän att man slän fängen samtidigt pä bäda önonen
med handflatonna. Fängan han dnabbats av mänga slag av onganskadon pä gnund
av denna behandling, som tappade fänden , bnutna nevben, häl pä tnumhinnonna.
De militänläkane som deltagit i tontynen - ty systemet han blivit sä fönfinat
att man tontenan i nänvano av en läkane sä att fänganna inte avliden av ton
tynen - han hävdat att denas ynkeskunnande han fönbättnats vad gällen dessa
skadon. De han upptäckt att bnutna nevben och häl pä tnumhinnonna inte knäven
medicinsk vänd utan läken av sig själva.

c)

Det elektniska spjutet. Användade av elektnisk stnöm mot fängannas knoppan som
- avklädda och väta fön att uppnä stönne effekt - än bundna vid bnäden eilen
bnitsan. Fänganna han huvudet öventäckt. Elchocken pä upp till 200 volt (220
voltanses dödande) niktas mot de känsligaste delanna av knoppen: gommen,
läppanna, ögonen, önonen, könsonganen, kvinnonnas bnöst.

d)

U-bäten. Fängen sänks med huvudet föne ned i en vattentank och hälls nene
tills han nästan kvävs. Detta kan pägä i timman. I mänga fall blandas vattnet
i tanken med spyon, blöd och unin. Senaten han beknäftat att den välkända
unuguayanska kinungen dn Nevel Boni 11a utsattes fön denna tontyn 1972 och
som nesultat dänav dnabbades han av en hjännskada. Infonmation om detta fall
finns i senats-pnotokollet.

e)

Vattenbehandlingen. Fängan ställs mot en vägg eilen mitt pä en gänd och vattenstnälan unden högt tnyck niktas mot den sä att de pnessas mot väggen eilen
slungas flena meten.

f)

Tonn u-bät. Offnets huvud täcks med en platspäse som dnas ät nunt halsen fön
att längsamt kväva honom. Denna fonm av tontyn dödade Nybia Sabalsaganay den
29 juni 1974.

g)

Man binden fängen eften en häst eilen ett fondon och släpan honom öven fälten.

h)

Sken-avnättningan infön exekutionspatnul1.

i)

Pälning. Fängen fastbinds vid pälan utomhus med anman och ben bnett isän.

j)

Sägbocken. Fängen placenas naken med benen pä van sida om en sägbock utan
att kunna nudda golvet och med anmanna bnett isäg. Sägbocken nuskas knaftigt
fnam och tillbaka i timman och fön fängen känns det som om han eilen hon
sägas mitt itu. Detta skadan könsonganen, fnamfön al 1t kvinnonnas.

k)

Fängen hängs upp i handledenna ihopbundna med ställinon utan att kunna nudda
golvet.

1)

Fängen fän ögonen fönbundna

m)

Papegojpinnen. En bnasiliansk uppfinning som bestän i att man använden en
honisontell käpp dän fängen hängs upp i knävecken med händen och fötten hopbundna. Knoppen fän en lila fängton eftensom blodcinkulationen stoppas och
fängen svimman.

n)

Gnillen. Fängen binds vid en gnill öven glödande kol.

o)

Psykologisk tontyn. Innefattan sken-avnättningan, öventäckt huvud, isolening,
hot om väldtäkt eilen mond pä näna anhöniga, fönödmjukelsen etc.

p)

Dnogen. Användande av pentotal och andna hallucinogena dnogen han ofta nappontenats i tontynsammanhang.

länga penioden, 90 dagan inte ovanligt.
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Trots omfattningen och intensiteten i fortrycket i Uruguay, som i vissa fall ar
i nivS med fortrycket i Chile, har den politiska situationen i landet inte lyckats
vacka nagot storre intresse internationellt sett. Medan kuppen i Chile var en
snabb och dramatisk handelse som uppmarksammades varlden over har det langvariga,
gradvisa militara maktbvertagandet i Uruguay inte haft nagon dramatisk vandpunkt.
Genom att man i Uruguay uppratthcillit en laglig fasad med en civil president ar
kontrasten skarp mot den chilenska militarjuntans image. En annan fbrklaring till
omvarldens relativa ointresse kan vara att militaren i Uruguay kanske framstatt
som garantin for lag och ordning i ett land som sbnderslitits av stadsgerilla
medan militaren i Chile avskaffade den lagliga regeringen.

Sedan Tupamaros oskadliggjorts riktas nu fortrycket mot varje politisk grupp som
vagar uttala sig for aterinfbrandet av den pariamentariska demokratin.
I bcide Chile och Uruguay, tvci lander med en lang tradition av civilt styre, libe
ral a konstitutioner och respekt for de manskiiga rattigheterna, ansags de vapnade
styrkorna som opolitiska.

"I bada landerna har de styrande militarerna gStt utover sina ursprungligen
deklarerade avsikter att slfi ned vlldsamma uppror och de fdrsdker i den antimarxistiska och anti-kommunistiska kampens namn nu utrota al It vansterinflytande, sarskilt inom politik, undervisning och fackfbreningar. I bada landerna
skrivs nya konstitutioner som troligen blir auktoritara till sin karaktar i avsikt att hSrt begransa utrymmet for politiska aktiviteter. Manga konservarita
och liberal a som ursprungligen stbdde de militara intervantionerna oroas av
denna utveckling.
Revi-ew Of ^g international Commission of Jurists,
juni 1974.)
Den allmanna bilden av situationen i Uruguay uppvisar de karakteristiska dragen av en djup pSgSende kris. Landets katastrofala ekonomiska situation och det
politiska livets totala fbrlamning - med omfattande arresteringar och utbredd
tortyr - ar ytterligare skal for allmant avst&ndstagande. Dessutom finns det
delade meningar inom militaren betraffande det oundvikliga valet 1976 nar presi
dent Bordaberrys presidentperiod utg§r - somliga vill inratta ett ofbrtackt
militart styre, andra ar for en atergang till ett parlamentariskt styrelseskick.
En stark internationel1 opinion skulle kunna fungera som ett stbd for anhangarna
av pariamentarisk demokrati.
++++++++++++++++++++

Lista over 22 personer avlidna efter tortyr
Luis Carlos Batalla, dbd 25 maj 1972. Det fbrsta och sista dbdsfallet under
tortyr som officiellt erkants. Batalla var 32 ar, byggnadsarbetare, gift och
far till tva barn. Kristdemokrat och aktiv inom Breda Frontenx. Inga anklagelser gjordes mot honom. De ansvariga for hans dbd atalades aidrig.

Edison Marin, dbd 3 juni 1972. Jordbruksarbetare, medlem av Tupamaros. Lyckades
tillsammans med ett hundratal andra fangar fly fran ett fangelse i September
1971. Han greps pa nytt och dog i ett militarfangelse. Det rapporteras att
Marin bands vid palar pa marken och att hundar slet sbnder hans kropp.
Hector Lorenzo Jurado Avellanda, dbd 15 juli 1972. Metodistpastor, avled pa
militarsjukhus nagra dagar efter arresteringen.
Carlos Alvariza, dbd 23 juli 1972. 38 ar, lakare, gift, tre barn. Medlem av
Tupamaros. Arresterades den 5 juni och dog under tortyr pa Batallon de Infanteria nr 14.
Roberto Gomensoro, dbd 12 mars 1973. 23-cirig agronomstuderande, medlem i
Uruguays studentfbrbund och i Breda Fronten. Han arresterades den 11 mars
och den 12 uppgavs det att han flytt ur arresten. Hans hustru fick 1974 en
dbdsattest som daterar sig till strax efter arresteringen. Kroppen aterfanns
aidrig.

Oscar Felipe Fernandez Mendieta, dbd 25 maj 1973. Jordbruksarbetare och medlem
av kommunistpartiet. Han dog i en mill tarbarrack i Durazno. Militarlakarna
intygade att han dbtt av en hjartattack men de kunde inte fbrklara de talrika
blamarkena over hela hans kropp.
Gerardo Alter, dbd 22 augusti 1973. 27-arig argentinare, medlem av den argentinska gerillarbrelsen ERP, arresterades tillsammans med Walter Hugo Arteche.
Bada avled samma dag. Officiellt omkom de i vapnad strid men de officiella
dbdsattesterna uppger att de avlidit av "akut lungbdem".
Hugo Leonardo de los Santos Mendoza, dbd i September 1973. Ung agronomstuderande, arresterad misstankt for samrbre med Tupamaros. Kroppen Sterlamnades
till familjen tillsammans med en dbdsattest som uppgav lungbdem som dbdsorsak. Slaktingarna lat obducera kroppen, som var tackt av bl&marken. Det
bevisades att dbdsorsaken inte var lungbdem. Fallet fbrdes anda upp till HD
men i augusti 1974 beordrade regeringen att undersbkningen skulle laggas ner,
darfbr att den var "en fara for statens sakerhet".

Gilberto Gowland, dbd 19 September 1973. Arbetare och militant vansterman.
Han uppges ha torterats i fem sex olika militarbarracker. Avled pa militar
sjukhus.
Aldo Perrini Guala, dbd 5 mars 1974. 34-arig specerihandlare, gift, tv§ barn.
Han arresterades den 26 februari for fbrhbr angSende misstankt samrbre med
Tupamaros. Han avled fbrmodligen till fbljd av "u-bats"-tortyr, dvs hans
huvud hblls under vatten tills han drunknade.
Laura Raggio och Silvia Reyes, dbda 21 april 1974. 20 resp 19 ¿r garni a studenter och Tupamaros-medlemmar. De arresterades vid en husundersbkning i Monte
video. Under samma operation dbdades Diana Maidanik med 35 skott nar hon
bppnade ytterdbrren. Dagen darpS lamnades kropparna efter Laura Raggio och
Silvia Reyes till resp. familjer. De uppvisade skottskador, marken efter
slag och stora flackar pS huvudet dar hciret slitits av.

Alberto Blanco, dbd 12 maj 1974. En av dem som arresterades samtidigt med
x

Breda Fronten (Frente Amplio) - folkfront m. center/vänster-anknytning

Laura Raggio och Silvia Reyes den 21 aprii. Den 12 maj meddelades hans anhöriga
att han dödats under väpnad konfrontation roed militaren. Familjen tvingades underteckna ett löfte att inte öppna kistan som överlämnades till dem. Bärhuspersonalen uppgav att kroppen saknade ben.
Nibya Sabalsagaray, död 29 juni 1974. 24-ärig lararinna, medi em av ett kommunistiskt
ungdomsförbund. Hon dog samma dag som hon arresterades, kvävd till döds av en plastpase över huvudet. Familjen underrättades om att hon begatt självmord.

Anselmo Garcia, död 12 augusti 1974. Banktjänsteman och fackföreningsledare. Arres
terad och torterad tvä ganger. Avled sedan han frigivits andra gangen.

Horacio Mujica, död i november 1974. Tupamaros-medlem, avled pâ en privat klinik
efter att ha utsatts för svär tortyr. Det uppges att han frigavs därför att han
var döende och myndigheterna ville inte ta ansvar för hans död.

Ivan Morales, död 22 november 1974. 26 ar, gift, tre barn. Arresterades den 20
november av civil klädda man. Tvä dagar señare lämnades hans kropp till en begravningsentreprenör med familjens adress och en uppgift om att han begâtt självmord.
Under begravningsceremonierna künde vittnen se att hans ansikte var vanställt av
slag och att han hade ett slarvigt hopsytt skärsär i nacken.
Amelia Lavagna de Tizze, död 29 aprii 1975. 58 âr. Den 27 aprii hade hennes man
arresterats av säkerhetsstyrkor. Dagen därpä bröt sig militärer in i deras hem
och grep fru.Tizze. Nagra timmar señare ombads parets dotter, Amanda Tizze de
Rezzano, att hämta sin mors kropp vid ett militärt förband. Officiellt uppgavs
att fru Tizze hade tagit gift under militärens husundersökning. Släktingarna
förbjöds öppna kistan. Nägra dagar señare arresterades dottern och hennes man
Hector Rezzano.Al la tre är fortfarande fängslade.

Alvaro Balbi, död 30 juli 1975. 32-arig medicinstuderande och musiker, gift,
fyra barn. Medi em av kommunistpartiet. Arresterades under ett möte den 29 juli
och fördes till ett av underrättelsetjänstens kända tortyrcentra i Montevideo.
Tvä dagar señare lämnades hans kropp till familjen med förklaringen att han
dött av en astma-attack. Spären efter tortyr var emellertid otvetydiga: frakturer, brüsten lever, brännmärken, blamärken.

Carlos Curuchaga, död 26 September 1975. 63-arig läkare, medi em av Breda Fronten.
Han arresterades den 10 juli och torterades svärt av poli sen. överfördes till
allmänt sjukhus där han señare avled.
Pedro Ricardo Lerena Martinez, död 29 September 1975. 33-ärig tjänsteman, gift,
tvä barn. En av grundarna av Tupamaros. Han arresterades den 25 maj när väpnade
styrkor gjorde en razzia som resulterade i 22 arresterade, tre skadade och tre
dödade. Den 29 September överlämnades hans kropp till de anhöriga med uppgiften
att han begâtt självmord. Trots att familjen förbjöds att öppna kistan undersökte
man kroppen som visade tydliga spär efter svär tortyr.

