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HE.J !

Den uruguayanske joumalisten Carlos Enrique Rodríguez 
Lareta kidnappades pá vag till sitt arbete i Buenos Aires 
den 2 juli. Rodríguez Lareta ár 25 ár, gift och far till 
ett 5-árigt barn. Han satt fánglad och. torterades under 
1972 och 1975 i Uruguay. Hans fru greps i juli 1975 och 
torterades i pát ryckande syfte. Idag ár Rodríguez Lareta 
ánnu ett nanm pá den lánga listan bver fbrsvunna uruguayanska 
flyktingar i Argentina.

Skicka omedelbart bifogat brev till folíande adresser :
1. Sr. Intendente de Buenos Aires 

Av. de Mayo 525 
Municipio de Buenos Aires 
Buenos Aires 
Argentina

5. Sr. Sibsecretario de Interior 
Balcaree 50 
Buenos Aires 
Argentina

2. Dr. Abelardo Rossi
Corte Suprema de Justicia
Talcahuano 550
Buenos Aires
Argentina

4. Dr. Horacio Heredia 
(samma som 2.)

Oversáttning (anm. breven skall underteoknas av fiera personen)
Baste ...... ,
Vi vill hármed uttrycka vár energiska protest med anledning av den 
fortsatta váldsvágen i Argentina, med arresteringar, avráttningar, 
kidnappningar, tortyr och alia former av olagliga aktioner riktade 
mot de mest skilda befolkningsgrupper, framfbr allt mot de t usen- 
tais flyktingar frán Era grannlánder.
Fon oss ár situationen fbr den uruguayanske joumalisten Carlos 
Enrique Rodríguez Lareta mest oroande. Han arresterades under oklara 
omstándighter omkring den 2 juli. Hans namn ár ytterligare ett pá 
den lánga listan over fbrsvunna uruguaynska medborgare.
Hándelser av dessa slag fár tyvárr ofta en upplbsning som, fbr nágra 
veckor sedan, morden pá Zelmar Michellini och Héctor Gutiérrez Ruizr 
och fórsámrar naturligtvis Ert lands internationell.a rykte.
Vi kráver att Er regering vidtar nbdvándiga átgárder fbr att fá reda 
pá var Rodríguez Lareta befinner sig och fbr att garantera hans liv. 
Likasá kráver vi att nbdvándiga átgárder vidtas fbr att skyyda latin- 
amerikanska flyktingar i Argentina.
Vidare anháller vi om att en kommision tillsátts fbr att undersbka 
aktivitéter frán AAA och andra polisnára grupper, vilka helt fritt 
kan verka utan att nágom enda av deras medlemmar nágonsin har gri— 
pits eller identifierats»
Till slut ber vi om att Ni kontrollerar inblandningen av utlándska 
sákerhetsagenter pá argentinsk mark. Dessa opererar uppenbarligen med 
myndighetemas tillstánd och sprider terror och mord bland flykt- 
ing grupper. Agentemas verksamhet skadar naturligtvis enbart Ar
gentinas suveranitet.
I forhoppning om ett positivt mottagande. Hbgaktningsfullt.
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P.S. Den svenska versionen har bversatts fritt.
Dessutom har listan bver fbrsvunna Uruguayare utelámnats.


