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Izvleček
CIVILNA GIBANJA MED ARGENTINSKO DIKTATURO
Argentinsko predsednico, Isabel Peron, je vojaška hunta z oblasti odstavila 24. marca 1976.
Po izvedenem državnem udaru je hunta prevzela oblast, pri vladanju pa si je pomagala z
represijo in terorjem, saj je pod pretvezo »umazane« vojne proti oboroženim gverilskim
skupinam ugrabljala, mučila in pobijala politične nasprotnike, predvsem mlade in izobražene.
Ljudje, ki se niso nikoli vrnili domov, so postali znani kot izginuli (»desaparecidos«).
Zaradi naraščajočega števila izginulih ter vse večjega nasilja, ki ga je vojaška hunta izvajala, so
se začela oblikovati različna civilna gibanja. Najbolj znano argentinsko civilno gibanje, nastalo
med zadnjo vojaško diktaturo, so Matere Majskega trga, ki so zahtevale informacije o svojih
izgubljenih otrocih.
V času diktature je država zapadla še v globljo krizo, zaradi česar so se oblikovala civilna
gibanja, ki so vršila vse večji pritisk na vojaško hunto. Nastale notranje probleme je oblast
skušala zakriti z vojno za Falklandske otoke proti Veliki Britaniji. Izgubljena vojna je bila
neposreden razlog za umik vojaške vlade z vrha politične moči, temu pa so sledile
demokratične volitve, na katerih je zmagal Raul Alfonsin.
Ključne besede: Argentina, vojna, vojaška diktatura, falklandska vojna, Matere Majskega trga
Abstract
Civil Movements during Argentine dictatorship
On March 24th, 1976, the Armed Forces in Argentina overthrow the president Isabel Peron
and took over the authority. The military used repression and terror. The Armed Forces
under the pretext of “dirty war” against the armed guerrillas started with kidnapping,
torturing and killing of the political opponents, especially young and educated people.
Among them were also pregnant women, who gave births in detention centres. Afterwards
their babies were taken away and given up for adoption. People who never returned home
became known as ‘‘the disappeared’’.
Due to the increasing number of the disappeared and because of the violence by the military
junta, various civil movements began to emerge. Probably the most well-known civil
movements in Argentina that suffered during the last military dictatorship are Mothers of
the Plaza de Mayo and Grandmothers of the Plaza de Mayo. The Mothers of the Plaza de
Mayo want information about their disappeared children; meanwhile the Grandmothers of
the Plaza de Mayo want information about their lost grandchildren.
The economic situation in Argentina worsened during the dictatorship. Civil movements and
the opposition started to arise, which increased the pressure on the military junta. The
military junta wanted to appease the situation with war for the Falkland Islands, which were
under the British rule. Lost war was the direct reason for the withdrawal of the military
government from the top of the political power. The democratic election followed and Raul
Alfonsin won.
Key words: Argentina, War, Military Dictatorship, The Falklands War, The Mothers of the
Plaza de Mayo
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UVOD

20. stoletje je bilo za Argentino zelo burno obdobje, tako na političnem, gospodarskem kot
tudi socialnem področju. Državo so pretresale številne gospodarske krize, socialni nemiri ter
politična nestabilnost. V obdobju 50-ih let je Argentina doživela kar pet državnih udarov, kar
kaže na izredno velik vpliv vojske na politično življenje. Le-ta je običajno posegla v delovanje
oblasti, ko se je gospodarsko in politično stanje v državi zelo poslabšalo.
Ena pomembnejših argentinskih osebnosti je bil Juan Peron, ki je prvič postal predsednik
države v 50. letih 20. stoletja. Ponovno je bil izvoljen za predsednika leta 1973, a je njegovo
predsedovanje zaradi nenadne smrti trajalo le leto dni. Po Peronovi smrti je predsedniško
funkcijo prevzela njegova tretja žena Isabel Peron, ki je na tem položaju ostala do 24. marca
1976. Takrat je namreč vojska izvedla državni udar, s katerim je oblast prevzela vojaška
hunta, znana pod imenom »Proces narodne reorganizacije«. S prihodom hunte na oblast se
je začelo eno najbolj krvavih obdobij v moderni argentinski zgodovini, saj je oblast
uporabljala represijo in skrajni teror.
Civilna gibanja so nastala kot odgovor na vojaško diktaturo, ki je pod pretvezo »umazane«
vojne proti oboroženim gverilskim skupinam izvajala teror nad političnimi nasprotniki.
Domnevne nasprotnike diktature so ugrabili, odpeljali v tajne internacijske centre, mučili, v
večini primerov jih tudi pobili in skrili njihova trupla. Sorodniki niso imeli nobenih informacij
o izginulih, saj je vlada odstranila vse dokaze, ki bi pomagali družinam najti preživele oziroma
trupla svojcev. Mnogokrat so vojaški oficirji ukradli otroke, rojene v internacijskih centrih, in
jih dali v posvojitev družinam, ki so simpatizirale z vojaško hunto. Vlada je s strogo cenzuro
skušala preprečiti kakršnokoli razpravo o tem vprašanju.
Dvodisciplinarna zaključna seminarska naloga se osredotoča na najbolj znano argentinsko
civilno gibanje Matere Majskega trga (»Las Madres de Plaza de Mayo«). Aprila 1977 se je
skupina mater zbrala na Majskem trgu v Buenos Airesu pred predsedniško palačo z
namenom pridobiti informacije o izginulih otrocih. Po tem dogodku so matere, kljub
grožnjam vojske, začele s tedenskimi shodi, na katere so številne ženske nosile slike svojih
otrok v upanju, da bi jih kdo prepoznal. Za večjo medsebojno prepoznavnost so se odločile za
nošnjo belih naglavnih rut, ki so sčasoma postale njihov simbol, shode pa so zato
poimenovali shodi mater v belem. Prvega shoda se je udeležilo 14 mater, sčasoma se je
njihovo število na demonstracijah povečevalo, saj so se jim pridružili tudi ostali podporniki.
Njihove nenasilne demonstracije so pritegnile mednarodno pozornost. Shodi, na katerih so
zahtevale resnico o otrocih, so se začeli pojavljati tudi v drugih argentinskih mestih, po
ostalih latinoameriških državah ter v nekaterih evropskih mestih. Gibanje je pridobivalo moč,
spoštovanje ter mednarodni ugled.
V času vladavine vojaške hunte se je splošna kriza v državi še poglobila, zato je javnost njeni
vladavini nasprotovala in zahtevala njen odstop, pojavljali pa so se tudi vse večji mednarodni
pritiski zaradi kršenja človekovih pravic. Vlada je zato potrebovala nekaj, kar bi odvrnilo
pozornost od naraščajočih notranjih problemov, rešitev pa je videla v invaziji na Falklande.
Propad diktature je povzročilo več dejavnikov, izpostavimo hudo gospodarsko krizo, vse
močnejšo opozicijo z zahtevami po odstopu hunte, mednarodne pritiske in predvsem
izgubljeno falklandsko vojno. Le-ta je neposredno vplivala na sestop vojaške vlade z oblasti,
temu pa so sledile demokratične volitve, na katerih je zmagal radikalec Raul Alfonsin.
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1.1 NAMEN IN CILJI
Namen dvodisciplinarne zaključne seminarske naloge je analizirati civilno gibanje Matere
Majskega trga, enega izmed najpomembnejših civilnih gibanj, ki se je izoblikovalo med
zadnjo argentinsko diktaturo. S pomočjo izbranih časopisov bomo poskušali ugotoviti tudi,
koliko je bila slovenska javnost obveščena o obravnavani temi.
Cilji zaključne seminarske naloge so sledeči:
- predstaviti geografske značilnosti Argentine ter Falklandskih otokov;
- razložiti vpliv vojske na politično dogajanje v Argentini;
- predstaviti vzpon in propad diktature ter ponovno vzpostavitev demokracije;
- pojasniti tako imenovano »umazano« vojno ter razložiti pojem »desaparecidos«;
- razložiti potek falklandske vojne ter njene posledice;
- predstaviti delovanje in značilnosti civilnega gibanja Matere Majskega trga;
- s pomočjo analize različnih časopisnih virov, ki so v tem času izhajali, pojasniti koliko so bili
Slovenci obveščeni o dogajanju v Argentini.

1.2 HIPOTEZE
25. marca 1976 je oblast v Argentini prevzela vojaška hunta, ki je pri svojem vladanju
uporabljala represijo in teror. Več tisoč ljudi je bilo ugrabljenih, mučenih in ubitih. Zaradi
izginotja vse večjega števila ljudi, so se svojci izginulih začeli spraševati, kje so. Posledično se
je skupina mater zbrala na Majskem trgu, kjer so želele pridobiti informacije o izginulih
otrocih. To pogumno dejanje je povzročilo, da so se jim na kasnejših shodih začeli
pridruževati tudi ostali podporniki, sprva v Buenos Airesu, kasneje pa tudi po ostalih
argentinskih mestih ter drugod po svetu.
Hipoteza 1: Ideje Mater Majskega trga so se hitro širile, kar je povzročilo nastajanje civilnih
gibanj po ostalih argentinskih mestih in po svetu.
Vlada je v času diktature vodila neuspešno gospodarsko politiko, kar je pripeljalo do
poglobitve vsesplošne krize v državi. Zaradi slabega gospodarskega stanja, kršenja človekovih
pravic in vedno več izginulih, se je v mestih zbiralo vse več ljudi, ki so zahtevali sestop vojaške
hunte z oblasti. Hunta se je odločila ponovno pridobiti zaupanje ljudstva z vojno za
Falklandske otoke.
Hipoteza 2: Vojno za Falklandske otoke gre razumeti kot skrajni poskus vojaške hunte, da
domačo in svetovno javnost odvrne od naraščajoče gospodarsko-politične krize in
sistematičnega kršenja človekovih pravic, ter da ponovno združi državo.
Slovenija je bila v času argentinske diktature ena izmed republik Socialistične federativne
republike Jugoslavije. Tiskani mediji so v tem obdobju predstavljali enega najpomembnejših
sredstev za obvladovanje družbe, zato je socialistična oblast nadzorovala njihove objave.
Hipoteza 3: Tiskani mediji v Sloveniji so zelo malo obveščali bralce o dogajanjih med
diktaturo v Argentini.
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1.3 METODOLOGIJA
Zaradi geografske oddaljenosti je zaključna seminarska naloga omejena predvsem na
kabinetno delo. Pri preučevanju obravnavane tematike smo najprej pridobili dostopno
literaturo. Zaradi slabše raziskanosti tovrstne tematike v Sloveniji, smo večinoma uporabljali
literaturo v angleškem in španskem jeziku ter si pomagali s spletnimi viri. Sledil je pregled in
analiza literature oziroma dostopnih knjig, člankov ter kartografskega in statističnega
gradiva, povezanega z obravnavano tematiko.
S pregledom zgodovinskih virov smo poskušali pojasniti, koliko so bili Slovenci obveščeni o
dogajanju v Argentini. Podatki v poglavju Poročanje slovenskih tiskanih medijev so bili
pridobljeni s prebiranjem izbranih časopisov v Slovanski knjižnici. Najprej smo določili
časovni okvir: prebrali smo časopise, ki so izšli med 25. marcem 1976 in 15. decembrom
1983. Nato smo si izbrali pet časopisov, ki so izhajali v tem obdobju: tednika Dolenjski list in
Novi tednik ter dnevnike Delo, Večer in Primorski dnevnik. Vse zbrane časopisne novice smo
razdelili v pet tematskih sklopov: prvi sklop opisuje državni udar, drugi se nanaša na nasilje
med »umazano« vojno, tretji sklop poroča o shodih Mater Majskega trga, četrti opisuje
dogajanje v falklandski vojni, peti sklop pa se nanaša na propad diktature ter ponovno
demokratizacijo Argentine.

1.4 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV
Diktatura
Diktatura pomeni »obliko države, ki temelji na neomejeni oblasti posameznika ali skupine. Ta
oblika države je lahko uvedena na nezakonit način ali po ustavni poti.« Posebna oblika
diktature je vojaška diktatura, kjer se oblast opre na oborožene sile (Pogačnik, 2005b).
Državni udar
Državni udar ali Coup d´état je neustavna zamenjava vlade, ki poteka z izven parlamentarnim
in nasilnim posegom neke skupine. V večini primerov je to vojska. Takšen prevzem oblasti je
zelo pogost v Latinski Ameriki, kjer skupina oficirjev (hunta) zaradi različnih razlogov nasilno
odstrani predsednika in vladajočo elito ter na mesto predsednika postavi drugo osebo (Vojna
enciklopedija, 1975; cv: Boštjančič, 2004).
»Desaparecidos«
»Desaparecido« je španski izraz za besedo »izginul«. Pojem so sprva uporabljali v Gvatemali
za osebe, ki so nenadoma izginile brez sledi (D'Alessandro, 1998). Oznaka »desaparecidos« v
Argentini tako označuje osebe, ki so bile v času zadnje diktature, pod pretvezo vojne proti
levičarskim skupinam, aretirane in so izginile brez sledu (Desaparecido, 2013).
»Umazana« vojna
Besedna zveza izhaja iz francoske fraze »la sale guerre« in se je prvotno nanašala na
francoski boj z Viet Minhom v Vietnamu med leti 1945 in 1954. Španski izraz »la guerra
sucia« se uporablja za državno represijo v latinoameriških državah in opisuje zatiranje
notranjih nasprotnikov države, ki ga izvaja vojaški režim. Pri tem režim uporablja metode kot
so ugrabitve, mučenje in umori (Smith, Roberts, 2008).
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2

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ARGENTINE IN FALKLANDSKIH OTOKOV

2.1 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ARGENTINE
Argentina predstavlja drugo največjo državo Južne Amerike (Pogačnik, 2005a). Leži v južnem
delu Južne Amerike, meji na Bolivijo, Brazilijo, Čile, Paragvaj in Urugvaj. Del nacionalnega
ozemlja predstavljajo še ozemlje na Antarktiki med 25° in 74° zahodne geografske dolžine,
otoki v jugozahodnem delu Atlantskega oceana ter Ognjena zemlja. Največje in hkrati glavno
mesto predstavlja Buenos Aires (Geografia y Clima …, 2013). Argentina k svojemu ozemlju
prišteva tudi Falklandske ali Malvinske otoke, ki sicer spadajo pod britansko odvisno ozemlje
(Natek, Natek, 1999b).
Po ustavi iz leta 1994 je predsedniška zvezna republika, ki jo vodita predsednik države in
parlament. Predsednik in podpredsednik države sta izvoljena na splošnih neposrednih
volitvah za dobo štirih let z možno ponovitvijo enega mandata (The World Factbook, 2013a).
Parlament se imenuje Narodni kongres in je dvodomen, sestavljata ga Senat in Poslanska
zbornica (Natek, Natek, 1999a). Upravno je država razdeljena na 22 provinc in avtonomno
mesto Buenos Aires (The World Factbook, 2013a).
Argentino sestavlja pet med seboj različnih naravnogeografskih regij: Gran Chaco, Pampe,
Patagonija, Medrečje in Ande. K njej spada tudi vzhodni del Ognjene zemlje (Slika 1).
Gran Chaco se nahaja na severu Argentine, zanj pa je značilno tropsko podnebje in listopadni
savanski gozd. Proti jugu neopazno preide v Pampe, za katere je značilno subtropsko
podnebje in visokotravna stepa, ki proti zahodu postopoma prehaja v nizkotravno stepo.
Raven relief ter rodovitne kostanjeve in črne prsti na puhlici so omogočili, da je pokrajina
intenzivno kmetijsko obdelana. Pampe, poleg rečnih oaz ob vznožju Andov ter Gran Chaca,
predstavljajo najpomembnejše kmetijsko območje v Argentini (Natek, Natek, 1999a), saj se
na teh območjih nahaja 80 % vseh njivskih površin. Velik del travnatih površin je spremenjen
v njive in pašnike (Pogačnik, 2005a), na katerih pridelujejo žita in pasejo govedo (Družinska
enciklopedija …, 2000). Pampe predstavljajo poselitveno in gospodarsko težišče države. Tu se
je locirala prehrambena industrija ter oljarne (Pogačnik, 2005a).
Argentinsko medrečje leži med rekama Urugvaj in Parana (Pogačnik, 2005a) in predstavlja
prehodno pokrajino med subtropskim severom in zmerno toplimi Pampami na jugu. Uspeva
listopadni savanski gozd (Natek, Natek, 1999a).
Patagonija je na jugu Argentine in se preko Magellanovega preliva nadaljuje proti
severovzhodnem delu Ognjene zemlje (Pogačnik, 2005a). Zanjo je značilno zmerno toplo
podnebje, ki proti jugu prehaja v subpolarno (Natek, Natek, 1999a). V Patagoniji uspeva
stepa s šopastimi travami in grmičevjem (Pogačnik, 2005a), zato je na tem območju razvita
ovčereja (Družinska enciklopedija …, 2000). Proti zahodu in jugu se Patagonija dvigne v
visokogorske Ande, ki so del mladonagubanega gorstva Andov (Natek, Natek, 1999a). Na
severozahodu ob vznožju Andov sta pomembni gospodarski panogi sadjarstvo in
vinogradništvo (Družinska enciklopedija …, 2000).
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Slika 1: Naravnogeografske regije Argentine.

Argentina je po številu prebivalcev druga v Južni Ameriki, več jih ima le Brazilija. Število
prebivalstva še vedno narašča, vendar počasneje zaradi upadanja števila rojstev. Večina
prebivalcev je belcev (94 %), ostalo prebivalstvo (6 %) pa predstavljajo mestici in Indijanci
(Pogačnik, 2005a). Argentina je z izjemo starih kolonialnih mest ob vznožju Andov in širšega
območja Buenos Airesa redko poseljena (Natek, Natek, 1999a). Več kot 92 % vsega
prebivalstva živi v mestih (The World Factbook, 2013a). Priseljevanje je bilo v času španskega
kolonialnega imperija skromno in je poteklo predvsem ob vznožje Andov. Intenzivnejše
priseljevanje se je začelo sredi 19. stoletja, največ se je priselilo Italijanov in Špancev (Natek,
Natek, 1999a). Trend priseljevanja Evropejcev se je ustavil po letu 1950, po tem letu se je
začelo izseljevanje v ZDA in Španijo. Danes je možno zaznati trend seljenja v mesta ter
vračanja evropskih emigrantov v Argentino. Po veroizpovedi prevladuje katoliška vera (92 %),
sledijo protestantska (2 %), judovska (2 %) ter ostale vere (4 %) (The World Factbook, 2013a).
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V začetku 20. stoletja je Argentina spadala med najbogatejše države na svetu. Hiter
gospodarski razvoj so omogočili rodovitne prsti v Pampah, evropski priseljenci in tuj kapital,
ki je investiral predvsem v živilsko industrijo. Med obema vojnama je država razvijala
industrijo blaga za široko porabo, po vojni pa bazično industrijo (Natek, Natek, 1999a).
Argentino so skoraj celotno 20. stoletje zaznamovale ponavljajoče se gospodarske krize,
visoka inflacija, naraščanje javnega dolga in beg kapitala. Vse to je vrh doseglo leta 2001, ko
je državo zajela huda gospodarska, socialna in politična kriza (The World Factbook, 2013a).
Kljub temu, da so v preteklosti poskušali večkrat izvesti agrarno reformo, še vedno
prevladujejo veleposestniki, ki oddajajo zemljo v najem. Glavni kmetijski proizvodi so
sončnična semena, laneno seme, soja, tobak, čaj, grozdje, koruza, arašidi, pšenica, proso, riž,
oves, rž, ječmen, krompir, lucerna, bombaž, sladkorni trst, mate in drugi (Pogačnik, 2005a).
Prevladuje govedoreja, razširjene so tudi ovčereja, perutninarstvo in konjereja. Pomembni
kmetijski panogi sta tudi sadjarstvo in vinogradništvo (Družinska enciklopedija …, 2000).
Kljub temu, da okoli 19 % ozemlja zavzemajo gozdovi (Natek, Natek, 1999a), je gospodarsko
pomembnega gozda malo. Pomembno je drevo kebračo, iz katerega pridobivajo tanin za
strojenje kož. Razvito je tudi ribištvo s središčem v Mar del Plata (Pogačnik, 2005a).
Prevladuje predelovalna industrija: predelava mesa, olja in žit; ter tudi tekstilna, kovinska,
strojna, avtomobilska, elektroindustrija, industrija gradbenega materiala, papirna, kemijska
in petrokemijska industrija (Pogačnik, 2005a). Industrija je v glavnem zgoščena na širšem
območju okoli Buenos Airesa, ob reki Parani do mesta Rosario ter v Cordobi, in pokriva velik
del domačih potreb. Razvit je tudi turizem (Natek, Natek, 1999a).
Država ima veliko naravnih bogastev; nafto, zemeljski plin, železovo rudo, žlahtne kovine in
veliko vodnih virov (Družinska enciklopedija …, 2000). Izkoriščanje rudnih bogastev se
ekonomsko ne izplača, saj se nahajališča večinoma nahajajo na zelo neugodnih legah. Ob
obali Patagonije in v predgorju Andov črpajo nafto in zemeljski plin (Pogačnik, 2005a).

2.2 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI FALKLANDSKIH OTOKOV
Falklandski oziroma Malvinski otoki1 predstavljajo eno izmed ozemeljskih zahtev Argentine
(The World Factbook, 2013b). V zaključni seminarski nalogi sta za omenjeno otočje
uporabljena termina Falklandski otoki oziroma Falklandsko otočje, saj sta v Sloveniji bolj
uporabljena. V zaključno seminarsko nalogo so vključeni zaradi pomembnosti falklandske
vojne, ki je neposredno vplivala na sestop vojaške hunte z oblasti in vzpostavitev
demokracije.
Nahajajo se v Južnem Atlantiku, okoli 500 kilometrov vzhodno od Patagonije (Bernhardson,
1996). Ležijo med 51° in 57° južne geografske širine in med 57° in 62° zahodne geografske
dolžine (Natek, Natek, 1999b). Spadajo pod britansko čezmorsko ozemlje z notranjo
avtonomijo, zato je uradni jezik angleščina (The World Factbook, 2013b). Površina otočja
meri 12.173 km2 (Natek, Natek, 1999b). Otočje sestavlja okoli 200 otokov, med njimi sta
največja otoka Vzhodni Falkland in Zahodni Falkland (Slika 2). Ločuje ju Falklandski zaliv, ki je
širok med 2 in 30 kilometrov (Bernhardson, 1996).

1

Angleži otočje imenujejo Falklandski otoki, Argentinci pa Malvinski otoki (The World Factbook, 2013b).
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Slika 2: Falklandski otoki.

Vir: The World Factbook, 2013b.
Na otokih prevladuje nizko hribovje, saj nadmorske višine ne presegajo 700 metrov. Hribovje
se izmenjuje z vmesnimi barji (Natek, Natek, 1999b) in je značilno za večino otočja, razen v
pokrajini Lafoniji, kjer je površje večinoma uravnano. V obale se zajedajo zalivi in estuariji
(Bernhardson, 1996). Na otokih ni pomembnejših površinskih vodotokov, je pa zaradi
neprepustnih kamnin veliko ribnikov in manjših jezer (Gibran, 2008).
Po Köppenovi klimatski klasifikaciji je na Falklandskih otokih tundrsko (Köppen climate …,
2013) oziroma zmerno hladno oceansko podnebje (Otley in sod., 2008). Zelo pogosto pihajo
močni zahodni vetrovi (Bernhardson, 1996). Na otočju se nahajajo rjave in šotne prsti, ki so
slabo rodovitne in kisle, a imajo visoko vsebnost organskih snovi, kar je posledica naravnega
bogatenja hranil in intenzivne ovčereje. Na višjih predelih se pojavlja erozija prsti, ki je
razširjena po celotnem otočju (Otley in sod., 2008). Hribovita območja so večinoma kamnita,
brez vegetacije, na njih najdemo veliko šote. Zaradi ostrega podnebja je zelo malo gozdov, v
nižjih predelih je naravna vegetacija tundra (Gibran, 2008).
Zaradi neugodnih prsti in malo vegetacije je v preteklosti gospodarstvo temeljilo na ovčereji,
ki še danes predstavlja najpomembnejšo kmetijsko dejavnost. Na otočju redijo okoli 480.000
glav ovac (Ferguson, 2012). V zadnjih desetletjih sta izvoz volne postopoma izpodrinila
turizem in ribištvo, saj so okoli otočja zelo bogata ribolovna območja lignjev (The World
Factbook, 2013b). Zelo pomemben vir zaslužka predstavlja nafta (Natek, Natek, 1999b).
Zaradi hribovitega reliefa, mrzlega podnebja in otoške lege je za otočje značilna redka
poselitev. Leta 2012 je na otočju živelo 2.932 prebivalcev, od tega kar 75 % vseh prebivalcev
živi v glavnem mestu Standleyu (Falkland Islands Census …, 2012), ostali pa živijo na
samotnih kmetijah (Natek, Natek, 1999b). Število prebivalstva na otočju upada (Falkland
Islands Census …, 2012). Po nacionalni pripadnosti je večina prebivalcev britanskega rodu
(The World Factbook, 2013b), kar je bil eden izmed razlogov, da prebivalci niso nikoli
izkazovali zahteve po priključitvi k Argentini. Na otočju živijo tudi priseljenci iz Južne Amerike,
med katerimi prevladujejo Čilenci (Bernhardson, 1996). Po verski sestavi prevladujejo
protestanti (67 %), kar je prav tako posledica britanske nadoblasti (The World Factbook,
2013b).
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DRUŽBENOPOLITIČNI RAZVOJ ARGENTINE IN POMEN VOJSKE

Španci so v 16. stoletju kolonizirali redko poseljeno ozemlje današnje Argentine in ga
poimenovali Rio de la Plata. Območje je bilo za naselitev nezanimivo, saj je Špance bolj
privlačilo ozemlje Paragvaja in Peruja, kjer so izkoriščali naravna bogastva (European
Exploration, 2013).
Španci so po celotni Latinski Ameriki vzpostavili sistem encomiend; prvotnim prebivalcem so
zasegli zemljo in jo dali v najem španskim priseljencem, ki so v zameno morali versko
izobraziti avtohtono prebivalstvo (Colonial Rule, 2013) in ga tudi varovati. Dedne pravice do
encomiend so dobili le poveljniki in najzaslužnejši vojaki v osvajanju novega sveta (Terčelj,
2006). Velika zemljiška posestva je dobila tudi Cerkev, predvsem jezuiti, ki so v 16. stoletju
prišli na to območje z namenom »civilizirati« Indijance. Najemniki encomiend, ki so si slednje
sčasoma prilastili, so začeli izkoriščati »brezplačno« delovno silo. Zaradi zelo redke poselitve
so priseljenci dobili v upravljanje velike kmetijske površine, ki so jih širili tudi z zaplembo
zemlje Indijancem (Colonial Rule, 2013).
Na severozahodu države, kjer je pred prihodom Špancev živela večina avtohtonega
prebivalstva, so imeli veleposestniki z njimi številne spopade (Colonial Rule, 2013), predvsem
zaradi obveznih dajatev in prisilnega dela (Terčelj, 2006), zato so veleposestniki najemali
vojsko, ki je ščitila njihove interese.
19. stoletje je čas, ko so se latinoameriške kolonije borile za neodvisnost. Pri tem so imeli
zelo pomembno vlogo vojaški generali (Pudgar, 1982b). Španija je zaradi napada Napoleona
postala oslabljena, zato se ni mogla učinkovito upreti osamosvojitvenim težnjam v
čezmorskih kolonijah. Tako je kolonija Rio de la Plata 9. julija 1816 uradno razglasila
neodvisnost od Španije (Sjekloča, 2004). Tudi po osamosvojitvi ni prišlo do večjega razvoja
domače industrije, saj so uvažali cenejše britanske izdelke (Južnič, 1996). Posledično je bila
Argentina v 19. stoletju, tako kot vse nekdanje španske kolonije, gospodarsko manj razvita
(Sjekloča, 2004).
Vojska je predstavljala dobro organizirano institucijo, zato je bila na oblasti v vseh
nasledstvenih državah nekdanjega španskega kolonialnega imperija (Pudgar, 1982b). Postala
je močna in ekonomsko zelo vplivna (Bouvard Guzman, 2004), kar je povzročilo, da je politika
ni mogla učinkovito nadzorovati. Vmešavanje vojske v politično življenje se je začelo že v
času boja za neodvisnost izpod španske nadoblasti. Voditelji uporov, kaudiliji, so postali
heroji, si pridobili politično oblast in se obkrožili s pretorijansko stražo (Pudgar, 1982b).
Vojska je uživala večjo priljubljenost kot politiki (Bouvard Guzman, 2004), saj so jih ljudje
častili (Pudgar, 1982b). Po osamosvojitvi so se začeli boji za oblast med lokalnimi kaudiliji,
državljanske vojne ter spopadi za meje, saj je bil cilj politike v največji možni meri zaokrožiti
nekdanje španske kolonije in razširiti ozemlje novonastale države (Sjekloča, 2004).
V 1. polovici 19. stoletja je oblast začela spodbujati kmetijstvo, predvsem živinorejo
(Sjekloča, 2004). Argentina je tako postala izrazito agrarna država, saj je postalo kmetijstvo
najpomembnejši gospodarski sektor (Watkins, 2013). Največje koristi od tega so imeli
veleposestniki, ki so veliko zaslužili s prodajo žita in živine, saj so s kapitalom pridobili
politično in gospodarsko moč ter se povezali s katoliško cerkvijo in vojsko. Višji sloji so imeli
velike koristi tudi od priseljevanja, ki se je začelo v 2. polovici 19. stoletja, saj je s pomočjo
priseljencev je Argentina postala pomemben izvoznik surovin (Sjekloča, 2004).
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Veleposestniki so si prizadevali za politično stabilnost, ki naj bi jo zagotovila centralizirana
oblast. Zagovarjali so svobodno trgovino in čim manjše vmešavanje države v gospodarstvo.
Spodbujali so priseljevanje, saj je tako prišla v državo izobražena delovna sila, ki je
pripomogla h gospodarskemu razvoju. Prav tako niso nasprotovali tujim vlaganjem, saj so s
tem pridobili določene koristi; s pomočjo britanskega kapitala so zgradili železnico in ostalo
potrebno infrastrukturo. Postopoma je Argentina postajala vse bolj odvisna od tujega
kapitala (Watkins, 2013).
Politika in vojska sta bili v 19. in 20. stoletju neločljivo povezani. Vojska je intervenirala v času
političnih kriz (Bouvard Guzman, 2004), ki so se pojavile ob poskusih izvajanja družbenih in
gospodarskih reform, s katerimi bi veleposestniki izgubili svoje privilegije. Da bi si zagotovili
dominanten položaj v argentinski družbi in zaščitili svoje interese, je konservativnejši sloj
veleposestniške oligarhije s pomočjo vojske zamenjal predsednike, ki so izvajali reforme
(Goodman, 1986).
Industrializacija se je v Argentini začela v začetku 20. stoletja, intenzivneje pa se je država
industrializirala sredi 20. stoletja, kar je privedlo do političnih, ekonomskih in družbenih
sprememb. Stara zemljiška oligarhija je z industrijskim razvojem in zaradi političnega pritiska
novih političnih sil začela izgubljati vodilne položaje (Sjekloča, 2004). Tako se je z
industrializacijo delno porušila stara fevdalna struktura. Fevdalni razred je sicer postopoma
spreminjal svoj razredni značaj, toda ohranil je gospodarsko moč, ki je ovirala nadaljnji
kapitalistični razvoj države (Pudgar, 1982b). Meščanstvo je razvilo ideologijo nacionalizma, ki
je bila v nasprotju z interesi veleposestnikov in tujega kapitala (Cortes, 2002; cv: Boštjančič,
2004). Čedalje pomembnejšo vlogo v politiki so dobivali sindikati, ki jih je oligarhija skušala
preprečiti z izdajanjem zakonov (Watkins, 2013).
V Argentini niso nastale tipične meščanske stranke, ki bi aktivno delovale in imele lastne
programe družbeno-gospodarskega razvoja države ter organiziranega strankarskega aparata.
Tako je v državi nastala politična praznina, kar je večkrat povzročilo izbruh socialnogospodarskih nasprotij v obliki ostrih družbenih spopadov. Posledice teh spopadov so bile
nestabilnost, anarhija, poseg vojske in nastop diktature (Pudgar, 1982b).
Vojska je v 20. stoletju pomembno vplivala na politično dogajanje v državi. V Latinski Ameriki
je imela vojska številne politične funkcije kot so varovanje naroda, vzdrževanje notranjega
miru, zagotavljanje ustavnih pravic, izvrševanje zakonov, zagovarjanje naroda in nacionalnih
vrednot. To je vojski dalo možnost vmešavanja ob kriznih situacijah (Huser, 2002), saj je
imela lastno vizijo argentinske družbe ter svoje politične in gospodarske interese (Sjekloča,
2004). Ker je imela vojska monopol nad sredstvi fizične prisile, ji je to zagotavljalo odločilno
moč za ohranjanje ali odstavljanje vlad (Goodman, 1986).
V 20. stoletju so bila za Argentino značilna gospodarska nihanja, neuspešno reševanje
ekonomskih težav, prevelika navezanost na tuje trge, pomanjkanje reform, velika politična
moč veleposestnikov in socialni nemiri. Vzroki za vojaške posege so številni, večinoma pa
izhajajo iz konfliktov v družbeni strukturi in različnih interesov med družbenimi skupinami2
2

V Argentini je glede na ostale latinoameriške države zelo razvit srednji sloj, ki ga predstavljajo trgovci,
samostojni delavci in kmetje. Hkrati ima država zelo dobro razvit in politično aktiven delavski razred, ki se izraža
preko močnih sindikalnih organizacij. Poleg teh dveh razredov je močno prisoten tuji kapital, ki ima interes
predvsem pri veleposestnikih. Vsaka nadaljnja industrializacija predstavlja za veleposestniški sloj ogrožanje
njihovih interesov (Stranj, 1982).

9

(Južnič, 1966). Med ostale razloge za vojaške posege lahko uvrstimo še nesposobnost,
neučinkovitost in korupcijo politikov (Sjekloča, 2004), gospodarske krize, visoko stopnjo
brezposelnosti, inflacijo, nasilje in nestabilnost v državnem sistemu (Luttwak, 1979; cv:
Boštjančič, 2004). Vse to je povzročilo destabilizacijo države (Južnič, 1966), zato je vojska, kot
vzdrževalec notranjega miru, večkrat posegla v dogajanje in prevzela oblast. Eden od
razlogov za vojaški udar je tudi percepcija vojske, da civilna družba predstavlja grožnjo vojski
kot instituciji. Vojska kot institucija, se je počutila ogroženo zaradi slabih razmer v državi,
zmanjševanja zaposlenih v vojski ter zmanjševanja denarja namenjenega oborožitvi, plačam
in pokojninam (Goodman, 1986).
Argentinska vojska je bila po letu 1930 stalno vpletena v politiko, kar dokazuje tudi podatek,
da je od tega leta dalje v Argentini prišlo do petih državnih udarov (Boštjančič, 2004).
Pripadniki vojaških sil so si »pridobili pravico do enakega statusa in vloge v političnem
prostoru kot civilni politiki« (Boštjančič, 2004, str. 42), kar je povzročilo, da so bili od tega
leta dalje vsi predsedniki države izvoljeni z dovoljenjem vojske. Vojska si je pridobila velik
vpliv tudi z vojaško industrijo, bili so tudi eden večjih lastnikov zemljišč v Argentini, prav tako
pa je nadzorovala zelo velik del kapitala, skoncentriranega v industriji. Vsak rod vojske je
nadzoroval obsežno državno produkcijo in nekatera državna podjetja, ki so proizvajala stroje,
letala in oborožitev. Vojaki so bili zaposleni tudi v pomembnih državnih podjetjih (Bouvard
Guzman, 2004).
Po 2. svetovni vojni je vojska vse bolj postajala nacionalna ustanova ter prevzemala vlogo
varuha obstoječih struktur političnega sistema. Oboroževala se je s sodobnim orožjem, imela
pa je tudi pomembno vlogo pri boju z gverilo ter odporniškim gibanjem (Pudgar, 1982b).
Značilnost Argentine do leta 1984 je bila tudi ta, da je politični sistem deloval zunaj vseh
institucionalnih okvirov; vrh oblasti se je opiral na ozko razredno osnovo, prevladovala je
birokratizacija državnega aparata, množične politične aktivnosti so bile omejene, pogosti so
bili obračuni z opozicijo in policijsko nasilje ter neposredno vmešavanje vojske v politiko
(Pudgar, 1982b).
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VLOGA JUANA PERONA V ARGENTINI SREDI 20. STOLETJA

Za lažje razumevanje nastanka državnega udara in nastopa vojaške diktature v nadaljevanju
obravnavamo še obdobje peronizma. Juan Peron je ena izmed najpomembnejših osebnosti
povojne Argentine in utemeljitelj peronizma, najpomembnejše ideologije in politične stranke
v državi.
Juan Peron je svojo kariero začel kot vojak, ki se je kmalu povzpel do položaja polkovnika.
Med 2. svetovno vojno je sodeloval pri državnem udaru, s katerim je vojska z oblasti
odstavila neučinkovito civilno vlado. V vojaški vladi si je postopoma pridobil zelo velik vpliv
(Juan Perón, 2013) kot minister za delo. S populističnim programom imenovanim
»justicializem« si je pridobil podporo sindikatov in revnih slojev (Natek, Natek, 1999a).
V začetku oktobra 1945 je del vojske izvedel državni udar in Perona so priprli (Juan Perón,
2013). 17. oktobra 1945 se je na glavnem trgu Buenos Airesa, Majskem trgu, zbrala velika
množica ljudi, ki je zahtevala njegovo izpustitev in svobodne volitve. Naslednje leto je bil
prvič izvoljen za predsednika Argentine, pri vzponu na oblast mu je zelo pomagala njegova
žena Eva Duarte, ki je bila med Argentinci zelo priljubljena (Kako se je …, 1976). V času
predsedovanja je podržavil velik del industrije, povečal proračunske izdatke, zapostavljal
agrarni sektor (Natek, Natek, 1999a) ter organiziral delavsko gibanje v okviru Generalne
konfederacije dela (CGT). Argentina je kmalu zapadla v hudo gospodarsko krizo, poleg tega
se je zelo razširila korupcija. Zatirana agrarna oligarhija se je povezala z vojsko in tujim
kapitalom ter z državnim udarom leta 1955 strmoglavila Perona, ki je odšel v izgnanstvo v
Španijo (Schlosser, 1978). Sledile so številne civilne vlade, ki pa niso bile sposobne ustaviti
naraščajoče inflacije (Družinska enciklopedija ..., 2000).
Zaradi slabega gospodarskega stanja, je general Juan Carlos Onganía leta 1966 izvedel
državni udar, s katerim je zamenjal predsednika Illio, ter prepovedal politične stranke in
kakršnokoli politično ter sindikalno dejavnost. Vse to je povzročilo nemire in nastanek
levičarskih oboroženih gverilskih organizacij (Bouvard Guzman, 2004).
Zaradi številnih nasilnih demonstracij proti vojaški vladi, so se v kratkem času na oblasti
izmenjali generali Ongania, Levingston in Lanusse. Slednji je leta 1971 obljubil volitve in
obnovitev demokracije (Bouvard Guzman, 2004), a je do izvedbe parlamentarnih volitev
prišlo šele dve leti kasneje. Po večletnem življenju v izgnanstvu se je julija 1973 v Argentino
vrnil Peron (Abreu Hernandez, 2002), ki je bil eden izmed predsedniških kandidatov. Za
mesto podpredsednice države je kandidirala njegova tretja žena Isabel Peron. Zmagala sta z
veliko večino, saj sta dobila 62 % vseh glasov (Skidmore, Smith, 2001).
Po izvolitvi za predsednika države, je Juan Peron prišel v spor z Montonerosi, revolucionarno
levico, ki jo je sicer v času izgnanstva spodbujal, a se je po ponovnem prihodu na oblast
peronizem obrnil v desno smer. Spor med levimi in desnimi pripadniki se je poglobil do te
mere, da se je peronistična stranka razcepila na dve frakciji (Argentinski Watergate, 1976).
Peron je prepovedal Ljudsko revolucionarno vojsko (ERP), proti njej je poslal vojsko in
policijo. Na gospodarskem področju je prišlo do rasti, toda že leto kasneje se je pojavila kriza,
saj se je zaradi zvišanja cen nafte zmanjšala plačilna sposobnost Argentine (Skidmore, Smith,
2001).
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Peron je na oblasti ostal do 1. julija 1974, ko je nenadoma umrl, njegovo mesto je nato
zasedla Isabel Peron, dotedanja podpredsednica države (Ball, 1997), ki je bila zelo neizkušena
v politiki (Abreu Hernandez, 2002), manj priljubljena in manj karizmatična kot Peronova
druga žena Eva. Minister za socialno varnost Jose Lopez Rega si je pridobil vpliv nad novo
predsednico države, ki je iz svojega kabineta odstranila zmerno in levo usmerjene peroniste
(Skidmore, Smith, 2001). Njena nesposobnost za vodenje države se je pokazala tudi v
administraciji, saj se je v času njenega predsedovanja v širši argentinski vladi izmenjalo več
kot 50 ljudi (Pudgar, 1976).
Po Peronovi smrti se je levo usmerjeni del peronistov, Montonerosi, odločil za gverilske
dejavnosti in odkrito napovedal boj Peronovi in Lopezu Regi (Argentinski Watergate, 1976).
Napadati so začeli izdajalce v peronističnem gibanju. Na njihovo delovanje sta se odzvali
vojska in Argentinska protikomunistična zveza (»Triple A«), v katero so bili vključeni vojaki,
policisti in kriminalci (Soledad Catoggio, 2010).
Spopadi med levimi in desnimi peronisti so pripeljali do tega, da je Argentino zajel val
političnega nasilja, povečali so se politična in socialna nestabilnost (Abreu Hernandez, 2002),
korupcija in gospodarska kriza (Ball, 1997). Državo sta pestili zelo visoki inflacija in
devalvacija nacionalne valute, zato je vlada poskušala gospodarsko krizo rešiti s sprejetjem
strogega stabilizacijskega načrta (Skidmore, Smith, 2001), a neuspešno. Posledično se je po
državi zelo razširilo nasilje, številne gverilske skupine so ugrabljale in izvajale bombne
napade na lastnike tovarn ter jih skušale prisiliti k sprejetju zahtev sindikatov (Torre, De Riz,
2008). Napadali so tudi policijo in vojsko. Le-ta se je na nasilje odzvala z vojaškimi akcijami
proti gverilskim skupinam (Skidmore, Smith, 2001). Leta 1975 je funkcijo vrhovnega
poveljnika vojske zasedel Jorge Rafael Videla, eden izmed generalov, ki so kasneje leta 1976
vodili državni udar proti Peronovi (Torre, De Riz, 2008).
Vsakodnevno nasilje in slabo gospodarsko stanje v državi je prebivalstvo spodbudilo k temu,
da je začelo razmišljati o možnosti vojaškega posredovanja v državi (Torre, De Riz, 2008).
Vojaški poveljniki so počakali na poglobitev gospodarske krize in okrepitev nasilja, zato da ne
bi bilo nobenega dvoma o nujnosti vojaške intervencije. (Skidmore, Smith, 2001). Ko je prišlo
do državnega udara, ga je večina argentinskega prebivalstva odobravala. Kriza tradicionalnih
strank, ki se je okrepila z naraščanjem nasilja, je zaznamovala obdobje med 1973 in 1976
(Aguila, 2006).
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5

OBDOBJE DIKTATURE

5.1 DRŽAVNI UDAR
Argentina je v preteklosti doživela že več državnih udarov, ki so pripeljali do precejšnih
sprememb v gospodarski in socialni politiki (Torres, 2012). Do državnega udara in nastopa
zadnje vojaške diktature v Argentini je prišlo 24. marca 1976, ko so tanki zaprli Majski trg v
Buenos Airesu (Abreu Hernandez, 2002). Skupina vojaških oficirjev je pod vodstvom
vrhovnega poveljnika Jorgeja Rafaela Videle strmoglavila šibko vlado Isabel Peron (Aguila,
2006). Državni udar je bil zelo dobro načrtovan (Skidmore, Smith, 2001), saj so argentinski
generali nekaj tednov pred izvedbo udara stopili v stik s čilskim diktatorjem Pinochetom in
brazilsko hunto ter skupaj naredili načrt (Klein, 2011).
Peronova je nameravala pobegniti iz države (Udar v Argentini, 1976), a so jo pri tem ujeli in
odpeljali v hišni pripor (Začetek preiskave, 1976). Sindikalne organizacije, ki so bile združene
v Generalno konfederacijo dela in so podpirale Peronovo, so pozvale delavce k splošni stavki
(Udar v Argentini, 1976), a do nje ni prišlo (V Argentini mir …, 1976). Dan po državnem udaru
je Peronova odstopila in predala oblast vojaški hunti (Abreu Hernandez, 2002), ki je njo in
njene sodelavce zaprla ter proti njim uvedla preiskavo (Postopek proti Peronovi, 1976).
Po državnem udaru je policija v središču Buenos Airesa prepovedala promet na določenih
ulicah in na Majskem trgu pred obkoljeno predsedniško palačo. Vojaška hunta je začasno
ustavila ves mednarodni zračni, rečni in pomorski promet. Izdala je tudi ukaz vsem vojaškim
enotam, naj streljajo na vsakogar, ki bi poskušal ovirati normalno življenje v državi, ter
uvedla smrtno kazen za vsakega, ki bi ogrožal življenja pripadnikov policije in vojske (Udar v
Argentini, 1976). Že dan po državnem udaru se je stanje normaliziralo, saj so odprli letališča
za potniški promet, prav tako so umaknili tanke z Majskega trga (V Argentini mir …, 1976).
K izvedbi državnega udara je pripomoglo več dejavnikov: civilna oblast je bila nesposobna
zatreti val nasilja, državo sta pestila visoka brezposelnost in slab gospodarski položaj,
ogrožena je bila dominantna vloga veleposestniškega sloja (Alfonsin, 1984; cv: Boštjančič,
2004).
Sprva javnost ni nasprotovala državnemu udaru in diktaturi, saj so ljudje zaradi vse večje
politične nestabilnosti in nasilja menili, da bo vojaška hunta sposobna ponovno vzpostaviti
stabilnost, mir in demokracijo (Abreu Hernandez, 2002). Vojsko so podpirali vsi pomembnejši
sektorji v državi: politični voditelji, veleposestniki, gospodarske organizacije, Cerkev in mediji
(Aguila, 2006). Toda kmalu je vojaška vlada z reformami, ki so jih sprejeli, izgubila zaupanje
Argentincev (Abreu Hernandez, 2002).

5.2 VLADAVINA »PROCESA NARODNE REORGANIZACIJE«
Po uspešno izvedenem državnem udaru je vojaška hunta začela izvajati številne reforme,
zaradi česar se je preimenovala v »Proces narodne reorganizacije«. Z njim je vojaška hunta
poskušala vzpostaviti vrednote, ki naj bi predstavljale osnovo za nadaljnji razvoj Argentine
(Aguila, 2006). Hunta je predvidevala, da bo po končanem boju proti subverziji vrnila oblast
civilistom (Alfonsin, 1984; cv: Boštjančič, 2004).
Vladna administracija je bila enakomerno razdeljena med predsednikom države in tremi
rodovi vojske oziroma oboroženih sil - kopensko vojsko, mornarico in zračne sile (Torre, De
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Riz, 2008) (Tabela 1). Vojaška hunta je kot vrhovni državni organ skrbela za dosleden nadzor
nad uresničevanjem zastavljenih ciljev (Hunta zateza …, 1976). Člani hunte so se o vseh
nalogah dogovarjali z glavnimi vojaškimi starešinami, ki so bili vodilni častniki kopenskih,
pomorskih in letalskih sil (Civilno oblast …, 1976).
Prve države, ki so priznale vojaško vlado, so bile Španija, Malta (Abreu Hernandez, 2002),
Čile, Brazilija, Urugvaj, Peru in Ekvador (V Argentini mir …, 1976). Kasneje je to zaradi
gospodarskih interesov storila še Kanada (Kanada uradno …, 1976).
Prvi triumvirat »Procesa narodne reorganizacije« (Slika 3), ki je zaprisegel 25. marca 1976 (V
Argentini mir …, 1976), so sestavljali vrhovni poveljnik vojske3 Jorge Rafael Videla, poveljnik
mornarice Eduardo Emilio Massera in poveljnik zračnih sil Orlando Ramon Agosti (Torres,
2012). Za predsednika države je hunta imenovala generala Videlo.
Slika 3: Člani »Procesa narodne reorganizacije«: od leve proti desni si sledijo admiral
Massera, predsednik Videla in general Agosti.

Vir: The Military junta, 2013.
Nasilje v državi se je stopnjevalo do te mere, da je opozicija izvedla več neuspelih atentatov
na predsednika Videlo. Prvi je bil že aprila 1976 v vojašnici Campo de Mayo (Atentat na
predsednika …, 1976). Skoraj leto dni po uspešno izvedenem državnem udaru je začel vojaški
hunti nasprotovati vrh argentinske katoliške cerkve, saj sta nanj pritiskala tako Vatikan, kot
tudi nižja duhovščina (Tudi cerkev …, 1977).
Represija in neučinkovita gospodarska politika sta povzročali vse večje nezadovoljstvo med
Argentinci. Vojaška hunta je izkoristila nerešen spor s Čilom glede nadzora nad kanalom
Beagle, ki se nahaja na skrajnem jugu Argentine, za odvračanje pozornosti od številnih
notranjih problemov (Torre, De Riz, 2008). Maja 1977 je mednarodno sodišče pod vodstvom
Velike Britanije razsodilo v korist Čila (Spor zaradi otokov …, 1978), kar je Argentina zavrnila
(Čilsko-argentinski … 1978). Decembra 1978 so dvostranski diplomatski pogovori med čilsko
in argentinsko vlado zašli v slepo ulico in argentinska vojska je bila pripravljena vojaško
ukrepati. Napovedano vojno je preprečil Vatikan (Torre, De Riz, 2008).
3

Med rodovi vojske je kopenski del predstavljal najmočnejši rod, zato so ponavadi poveljniki kopenske vojske
postali tudi vrhovni poveljniki celotnih oboroženih sil.
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Leto 1978 je bilo tudi leto zamenjave generalov v vojaški hunti. Nekateri vodilni generali so
podpirali idejo o ustanovitvi lastne vojaško-politične stranke. Takšna ideja in imenovanje
novega predsednika sta povzročila številne spore v oboroženih silah, saj je velik del vojaških
oficirjev menil, da pomenita združeni funkciji predsednika države in položaja vrhovnega
poveljnika vojske preveliko koncentracijo moči v rokah ene osebe. Dogovorili so se, da bo
Videla ostal predsednik države (Pudgar, 1978a) do marca 1981, na mestu vrhovnega
poveljnika vojske pa ga bo zamenjal general Viola. Zamenjala sta se tudi druga dva člana
vojaške hunte; admirala Massero je zamenjal Armando Lambruschini, generala Agostija pa
Omar Graffina (Ubita 14-letna …, 1978). Vojaški hunti so se upirali nekateri generali, ki so
poskušali izvesti državni udar v Cordobi, a se jim ni posrečil (Torre, De Riz, 2008).
Argentina je leta 1978 gostila Svetovno nogometno prvenstvo, na katerem je tudi zmagala.
Navdušenje, ki je sledilo, je začasno ublažilo nasprotovanje hunti (Brown, 2010).
Kljub kopičenju dokazov o hudih kršitvah človekovih pravic, vojska z izvajanjem represije ni
prenehala vse do leta 1980, ko se je ponovno povečala inflacija (Brown, 2010). V Argentino
so prispele razne komisije, ki so ugotovile številne kršitve človekovih pravic, posledično pa je
država postala mednarodno izolirana, kar je povzročilo nezadovoljstvo vodilnih slojev. Zaradi
kršenja človekovih pravic so bili zelo napeti odnosi z ZDA, ki je proti Argentini uvedla
ekonomske sankcije (Torre, De Riz, 2008).
Novembra 1979 so se začele zbirati politične stranke, ki so razpravljale o ustanovitvi
nacionalne fronte za obnovitev demokracije in obrambo človekovih pravic, a se niso uspeli
uskladiti. Predsednik Videla je izdal zakon, ki je dovoljeval organiziranje sindikalnih
organizacij v posameznih tovarnah in regionalnih organizacijah, prepovedoval pa je
delovanje nacionalne sindikalne federacije in Generalne konfederacije dela (Pudgar, 1980).
V letu 1981 se je vojaška hunta ukvarjala z vse hujšimi notranjimi problemi (Bouvard
Guzman, 2004), saj naj bi skladno s časovnim načrtom v tem letu prišlo do menjave
predsednika. Poveljniki treh rodov vojske so začeli razpravljati o novem predsedniškem
kandidatu; letalstvo in kopenska vojska sta podpirali generala Violo, mornarica pa je
podpirala svojega kandidata Leopolda Galtierija (Pudgar, 1981a). Prišlo je do odkritega
razcepa v vojski, saj je kandidatura Viole spodbudila odpor v mornarici in nekaterih oddelkih
vojske, ki so se bali, da bo prišlo do poskusa politične liberalizacije (Torre, De Riz, 2008).
24. marca 1981 je Videla predal predsedniško funkcijo generalu Violi (Skidmore, Smith,
2001). Za novega vrhovnega poveljnika vojske ter člana tretjega triumvirata je bil imenovan
general Galtieri (General Galtieri …, 1979), ostala člana hunte pa sta postala Jorge Anaya kot
poveljnik mornarice in Basilio Lami Dozo kot poveljnik zračnih sil (Generali skušajo …, 1982).
V kratkem času predsedovanja Viole je prišlo do poslabšanja gospodarskega stanja države,
zato je njegov kabinet vzpostavil stike s sindikati in političnimi strankami (Torre, De Riz,
2008). Vojaška hunta je namreč decembra 1981 dovolila ponovno delovanje političnih
strank, toda pod pogojem, da bodo delovale skladno z zahtevami vojaške hunte. Stranke so
zavrnile vsakršne pogoje ter se povezale v koalicijo petih strank, imenovano Multupartidaria
(Bouvard Guzman, 2004), katere večino so predstavljali peronisti in radikalci, njihov glavni cilj
pa je bilo pogajanje o politični tranziciji. Previdna politika generala Viole in predlogi koalicije
so bili usklajeni, saj se niso hoteli upreti togim oddelkom vojaške hunte (Torre, De Riz, 2008).
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Z nastopom predsedniške funkcije je Viola vedno bolj popuščal peronistom in začel dialog s
političnim strankami, čemur pa je nasprotoval vojaški poveljnik Galtieri, kar je povzročilo
ločitev »Procesa narodne reorganizacije« (Bouvard Guzman, 2004). Ločitev je povzročila
odpor v vojski in devet mesecev po nastopu predsedniškega mandata so Violo odstavili s
funkcije (Torre, De Riz, 2008) zaradi domnevnih zdravstvenih težav (Pudgar, 1981b).
Vodstvo vojaškega režima je decembra 1981 prevzel general Galtieri, ki je združil tri vojaške
funkcije, ki so bile pred tem ločene (predsedniška funkcija, članstvo v vojaški hunti in
vrhovno poveljstvo vojske). Pod njegovim vodstvom se je argentinska vojska vrnila na
prvotno stališče vojaškega režima; ponovno vzpostavitev avtoritarnega nadzora nad
političnim življenjem s prepovedjo delovanja političnih strank. V tem času so se tudi
spremenile mednarodne okoliščine. V ZDA je predsednika Jimmya Carterja zamenjal Ronald
Reagan, s čimer se je končala politika izolacije Argentine. Ta okoliščina je vplivala na to, da je
Galtieri večkrat odpotoval v ZDA, kjer si je pridobil zaupanje Reaganove administracije
(Torre, De Riz, 2008).
Razprtije znotraj vojske so se povečevale in admiral Massera se je začel ukvarjati z
oblikovanjem lastne stranke ter stopil v stik z nekaterimi oddelki peronistov (Torre, De Riz,
2008). Vladi je začela podpora upadati, ljudje so zahtevali politične in gospodarske reforme
ter odstop vojaške vlade. Huda gospodarska kriza je povzročila veliko javnih protestov in
stavk, ki so ohromile celotno državo (Oakes, 2006).
Ko je aprila 1982 general Galtieri izdal ukaz o napadu na Falklandske otoke, se je na
argentinskih ulicah zbralo več tisoč podpornikov, saj Argentinci Falklandske otoke že od
nekdaj štejejo kot del argentinskega teritorialnega ozemlja (Torre, De Riz, 2008).
Po porazu v falklandski vojni je prišlo do čistk med generali, zamenjali so se tudi člani vojaške
hunte. Zadnji, četrti vojaški triumvirat so sestavljali vrhovni poveljnik vojske Cristino
Nicolaides, poveljnik zračnih sil Jorge Augusto Hughes in poveljnik mornarice Ruben Oscar
Franco (Pudgar, 1982c). Vojaška hunta se je na oblasti obdržala še leto dni, v tem času pa so
jo pretresali številni konflikti: odcep mornarice in zračnih sil, slabo gospodarsko stanje ter
vse močnejša opozicija (Torre, De Riz, 2008).

5.2.1 REFORME »PROCESA NARODNE REORGANIZACIJE«
Sprva se je zdelo, da bo državni udar iz leta 1976 še eden izmed cikličnih prekinitev
ustavnega reda, ki so državo pretresali od 1930. leta dalje, a se je kmalu izkazalo, da ima
vojaška hunta zelo visoko zastavljene cilje (Aguila, 2006). Že v času preteklih državnih udarov
je vojska poskušala spremeniti gospodarske in socialne razmere v državi, vojaška hunta, ki je
bila sedaj na oblasti, pa je poskušala preobraziti državo na gospodarskem, socialnem,
političnem, izobraževalnem, kulturnem (Torres, 2012), administrativnem in sodnem
področju (»Veliki plan«, 1977). Želela je tudi vzpostaviti red in osnovo za nemoten razvoj ter
prevzeti popoln nadzor nad državo, kar je bil tudi povod za poimenovanje vojaške hunte v
»Proces narodne reorganizacije« (Aguila, 2006).
V nadaljevanju so opisane spremembe, ki jih je vojaška hunta uvedla na političnem, sodnem,
administrativnem, socialnem, kulturnem in izobraževalnem področju. Gospodarska politika
in njene pogubne posledice pa so opisane v poglavju o propadu diktature, saj je bilo
gospodarstvo pomemben dejavnik, ki je pripeljal do propada vojaške diktature.
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5.2.1.1 SPREMEMBE NA PODROČJU POLITIKE, SODSTVA IN ADMINISTRACIJE
Vojaška hunta je po prevzemu oblasti razpustila nacionalni kongres, pokrajinske in občinske
svete (Bouvard Guzman, 2004) ter senat, in prevzela popolno oblast brez možnosti
sodelovanja političnih strank (Brown, 2010). Ustanovili so posebno zakonodajno komisijo, ki
je skrbela za uveljavljanje novih zakonskih odlokov (Argentinska vojaška hunta …, 1976).
1. aprila 1976 je hunta izdala statut, ki je ukinil nekatere člene ustave ter določil vojaško
hunto za vrhovno državno telo, ki ima pravico do imenovanja predsednika države,
napovedovati vojno in izredno stanje, imenovati sodnike vrhovnega sodišča, generalnega
državnega tožilca in vrhovnega poveljnika oboroženih sil. Listina je določala tudi, da morajo
biti pri sprejemanju odločitev vedno prisotni vsi trije poveljniki vojaških rodov, v primeru
odsotnosti katerega člana pa ga nadomešča pomočnik (Argentinska vojaška hunta …, 1976).
Reorganizirali so delovanje države z omejevanjem pravic državljanov pri sodelovanju v
politiki ter z zmanjšanjem vpliva sindikatov, ki so ga imeli na političnem področju (Aguila,
2006). Takoj po državnem udaru je vojska zaprla veliko ministrov prejšnje peronistične vlade
ter političnih in sindikalnih voditeljev (Hunta zateza ..., 1976), ki so jih nato obtožili
podtalnega delovanja in jih obsodili na zaporne kazni (Vojaki že sodijo, 1976).
Sindikalnim organizacijam in političnim strankam so zaplenili premoženje (Hunta zateza ...,
1976) ter sprejeli ukrepe, s katerimi so omejili dejavnosti sindikatov. Hunta je prevzela
nadzor nad najbolj aktivnimi sindikati v preteklem obdobju, ki so se nahajali v severnem delu
Gran Rosaria, in večjimi industrijskimi delavskimi sindikati (Aguila, 2006). Prepovedali so delo
Generalne konfederacije dela, sindikalne in politične aktiviste pa začeli zapirati v pripor (Udar
v Argentini, 1976). S tem so sindikati izgubili svojo moč na politični in socialni ravni (Aguila,
2006).
Hunta je izdala odlok o ustanavljanju izrednih vojaških svetov po celotnem argentinskem
ozemlju, ki so izdajala vojaške zakone in upravljala sodišča (V Argentini mir …, 1976). Prav
tako je izdala dva zakonika, ki sta urejala delovanje »Procesa narodne reorganizacije« in sta
omejevala človekove in državljanske pravice. Po formalni veljavi sta bila nad ustavo (Torres,
2012). Maja 1976 je Videla podpisal dekret o prepovedi političnih dejavnosti, s katerim so
prepovedali številne organizacije, udeležbo na političnih zborovanjih, zbiranje denarja za
politično delovanje, uporabo političnih simbolov, tiskanje in razpečevanje politične
propagande (»Politična tišina …, 1976).
Takoj po prevzemu oblasti je vojaška vlada začela z izvajanjem čistk v upravi in nameščati
oficirje iz vojaških vrst v vrh birokracije. Odpustili so okoli 300.000 zaposlenih v državni
administraciji in v gospodarstvu, ki so jih zaposlili v času peronizma. Vojaška vlada je kot
uradni razlog navedla odpravo nakopičenega birokratizma in varčevanje (Birokrati ob službe,
1976).
Hunta je ukazala temeljito reorganizacijo sodstva, odpustili so več sodnikov (Poziv hunte,
1976) in razpustili vrhovno sodišče (Bouvard Guzman, 2004). Sprejela je tudi dekret, s
katerim je po celotnem argentinskem ozemlju ustanovila posebna vojaška sodišča
(Vukmirović, 1976), ki so po hitrem postopku obsojala politične nasprotnike (Temeljit
obračun, 1976). Vojaška hunta je tudi določila, da so lahko preiskovalna sodišča preiskovala
vsakogar, kar je povzročilo pojav ogromno političnih zapornikov (Vukmirović, 1976).
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Ker se nasilje po državnem udaru še vedno ni umirilo, je predsednik Videla še istega leta
sprejel zakon, po katerem so avtomatično na smrt obsodili vsakogar, ki je bil obtožen uboja
policista, vojaka ali vladnega uslužbenca. Smrtna kazen je bila predvidena tudi za primere
ugrabitev, ko je žrtev umorjena (Strožje kazni za …, 1976).
Vojaška hunta je poudarjala pomen nacionalne varnosti, ki naj bi jo dosegli z izkoreninjenjem
»prevratnikov« oziroma subverzije (Torres, 2012). Vojska je za preoblikovanje obstoječih
družbenih odnosov ustvarila več mehanizmov socialne discipline. Z državnim nasiljem so
želeli spremeniti obstoječe individualne in kolektivne vrednote ter prakse, ki so zajemale vse
sfere družbenih odnosov. Vojaško posredovanje proti prevratnikom je tako postalo eden
izmed najpomembnejših virov legitimizacije režima (Aguila, 2006).

5.2.1.2 POSEG V KULTURO IN V IZOBRAŽEVALNI SISTEM
Vojaška vlada je uvedla strogo cenzuro, ki je veljala za filme, gledališče, televizijo, radio in
tisk (Abreu Hernandez, 2002). Začela je načrtno uničevati knjige Freuda, Marxa in Nerude,
ukinila je mnogo časnikov, prepovedala politična zborovanja in stavke, na srednjih šolah je
prepovedala skupinske predstavitve ter izgnala nekatere svetovno znane umetnike (Klein,
2011). Izgnala je tudi številne tuje novinarje, veliko argentinskih novinarjev so zaprli ali pobili.
Oficirji so nadzorovali državno radiotelevizijo in zasebne radijske postaje. Na čelo vseh
civilnih organizacij, kot so radijske in TV postaje, so postavili vojaške uradnike (Cerruti, 1994).
Hunta je takoj po prevzemu oblasti v državi začela z reorganizacijo izobraževalnega sistema.
Represija je bila usmerjena zlasti proti univerzam, saj so jih imeli za leglo nasprotnikov
(Aguila, 2006). Leta 1976 je postal minister za šolstvo Ricardo Brunera in začel z izvajanjem
reform: država je prevzela oblast nad univerzitetnim sistemom ter posegala v delovanje
šolstva, še zlasti na področje učnih vsebin, kjer so določene vsebine ukinili. Odpustili so več
tisoč univerzitetnih in srednješolskih profesorjev (Street, 1981). Uvedli so stroge disciplinske
ukrepe za študente, odpravili so politične dejavnosti v univerzitetnih središčih (Aguila, 2006),
zmanjšali število študentov na univerzah (Abreu Hernandez, 2002), ukinili 95 univerzitetnih
študijskih programov, med katerimi so prevladovali večinoma družboslovni programi in
nekatere novejše smeri, ki so se v Argentini šele uveljavljale (Street, 1981).

5.2.1.3 POSEG NA SOCIALNO PODROČJE
Na socialnem področju je oblast želela vzpostaviti vrednote, bistvene za obnovitev
nacionalne identitete in samostojnosti. Želeli so vzpostaviti boljše sodelovanje med družbo,
kapitalom in delavstvom ter doseči hitrejši razvoj družbe. Poudarjali so krščanske moralne
vrednote, nacionalno tradicijo in »čast biti Argentinec«. Vojaška vlada je vzpostavila nov
izobraževalni sistem, ki je te vrednote tudi utrjeval (Torres, 2012). Del učnega načrta novega
izobraževalnega programa je bila tudi razlaga, da so Falklandski (Malvinski) otoki ozemeljsko
povezani z Argentino ter da jih mora zato država priključiti k svojemu državnemu ozemlju.

5.3 KONEC VOJAŠKE DIKTATURE
Propad diktature je povzročilo več dejavnikov, med katerimi lahko izpostavimo slabo
gospodarsko stanje, mednarodne pritiske, vse močnejšo opozicijo, ki je zahtevala odstop
vojaške vlade in izgubljeno vojno za Falklandsko otočje. Le-ta je bila neposreden dejavnik za
sestop vojaške vlade z oblasti, saj se je vojaška hunta izkazala za nesposobno opravljati
osnovno nalogo vojske: vodenje vojske v vojni. Ti dejavniki so v nadaljevanju na kratko
opisani.
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5.3.1 NEUSPEŠNA GOSPODARSKA POLITIKA
V začetku 70. let 20. stoletja je Argentina spadala med države z najvišjim dohodkom na
prebivalca in med najbolj industrializirane latinoameriške države. Nastajala je izvozno
usmerjena strategija gospodarstva, ki naj bi omogočala več delovnih mest (Teubal, 2004). V
času naftne krize, leta 1973, so se cene nafte zvišale, kar je zelo prizadelo argentinsko
gospodarstvo (Brown, 2010). Ko je prišla na oblast vojaška hunta, je bilo gospodarsko stanje
še vedno zelo slabo, saj sta državo pestili gospodarska kriza in izredno visoka stopnja
inflacije, ki je leta 1976 dosegla že 566 % (Spopadi z gverilo, 1976).
Z nastopom diktature je vojaška vlada za gospodarskega ministra imenovala Joseja
Martineza de Hoza, ki se je na tej funkciji obdržal do leta 1981 (Torre, De Riz, 2008). Ena
najpomembnejših nalog vlade je bila oživitev propadajočega gospodarstva (Državno
industrijo …, 1976). Martinez de Hoz je kmalu po imenovanju predstavil gospodarski načrt, s
katerim si je prizadeval za popolno svobodo cen, odpravo carin, ki so ščitile domačo
industrijo, privatizacijo državnih podjetij, svobodni odtok dobičkov tujega kapitala in odpravo
vsakršne socialne zaščite delavcev. Bil je predstavnik veleposestnikov in član upravnega sveta
številnih multinacionalnih družb (Schlosser, 1978), zato njegov gospodarski načrt ni posegal v
agrarne reforme (Klein, 2011). Prav tako je ukinil državni monopol v trgovini z žitom, saj naj
bi imel v prihodnosti vodilno vlogo zasebni sektor (Civilno oblast …, 1976).
Naftni kapital iz Perzijskega zaliva se je koncentriral v svetovnih bankah, ki so denar nato
posojale manj razvitim državam. Gospodarskemu ministru Martinezu de Hozu je uspelo
prepričati mednarodne posojilodajalce, da so Argentini odobrili visoke kredite (Brown,
2010). Temeljni stimulator gospodarske rasti je postajalo zadolževanje v tujini, kar je vodilo
tudi k prestrukturiranju gospodarstva (Teubal, 2004). Argentina je tako v začetku diktature
doživela gospodarsko rast, kar je povzročilo, da je javnost podpirala hunto, saj so si želeli
stabilno gospodarstvo, ki ga prejšnja vlada ni zagotovila (Brown, 2010). Vse pomembnejšo
vlogo so pridobivali lokalni in finančni interesi, največje koristi od izposojenega denarja so
imeli državni uradniki, vojska in gospodarska elita. Oblast je pridobljeni denar vlagala v
financiranje vojske in izvajanje represije, gradnjo energetskih in infrastrukturnih projektov, v
špekulativne finančne dejavnosti, za financiranje Svetovnega nogometnega prvenstva,
(Teubal, 2004) ter v industrializacijo (Državno industrijo …, 1976). Ko je leta 1978 skoraj
prišlo do vojaškega spopada s Čilom, je vojska začela modernizirati vojaško opremo in se
dodatno oboroževati. Med leti 1979 in 1981 je poraba denarja za vojaško opremo dosegla
najvišjo raven (Torre, De Riz, 2008). Zelo se je razvila korupcija, saj se je velik del denarja od
pridobljenih kreditov nakazoval na zasebne račune v tujino. O razširjeni korupciji so začeli
poročati mediji, a jim je vlada to kmalu prepovedala (Brown, 2010).
Gospodarski program ministra Martineza de Hoza je bil sprva sicer učinkovit, saj je zelo hitro
pridobil zaupanje domačih in tujih investitorjev ter pridobil tuje naložbe (Brown, 2010).
Vendar je program obenem temeljito spremenil gospodarsko in socialno strukturo
Argentine, in tako imel pogubne posledice za velik del prebivalstva (Schlosser, 1978). Država
je imela leta 1976 okoli 800 milijonov dolarjev plačilnega primanjkljaja, zato se je vlada
odločila za varčevanje in odpuščanja. V državnih podjetjih in administrativnem sektorju so se
odločili za 70 % zmanjšanje števila zaposlenih ter tako odpustili okoli 250.000 delavcev, ki so
jih zaposlili predvsem v času peronizma (Nemirna Argentina, 1976). Zmanjšalo se je tudi
število industrijskih delavcev (Torre, De Riz, 2008), ki so ponovno ustanovili Generalno zvezo
delavcev (Brown, 2010).
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V preteklosti je bila argentinska industrija zaščitena z visokimi carinami. Po državnem udaru
je oblast menila, da takšen gospodarski model odvrača konkurenco, zaradi česar je industrija
manj učinkovita. Vlada je menila, da je potrebno intervenirati, kar je storila v obliki znižanja
carinskih dajatev, le-ta pa so povzročila vrsto negativnih učinkov, med katerimi lahko
omenimo upad domače industrijske proizvodnje (Torre, De Riz, 2008), zapiranje tovarn,
nižanje vrednosti plač in hitro naraščajočo revščino. Minister Martinez de Hoz je prepovedal
stavke, delodajalcem je dovolil neomejeno odpuščanje delavcev ter izplačevanje nizkih plač,
odpravil je nadzor cen, kar je povzročilo višanje cen hrane. Prizadeval si je za delovanje tujih
multinacionalk v Argentini, ki so lokalni trg preplavile z uvoženimi izdelki (Klein, 2011).
Generalna zveza delavcev je že med leti 1976 in 1977 organizirala več stavk, kljub temu da je
bilo vodstvo sindikatov močno zdesetkano. S stavkami je delavcem uspelo, da je vlada
povečala plače (Brown, 2010). Stavke so se nadaljevale tudi v 80. letih, delavci pa so
protestirali nad hitrim slabšanjem položaja delavstva, nizkimi plačami ter visoko inflacijo
(Splošna stavka po …, 1982).
Vladi je do leta 1980 uspelo znižati inflacijo pod 100 %, toda že leta 1981 je ponovno
presegla mejo 100 %, leta 1982 pa že 200 % (Skidmore, Smith, 2001). Gospodarska rast se je
ustavila, začelo se je krčenje gospodarstva, naraščanje brezposelnosti ter zmanjševanje
javno-finančnih prihodkov. Med marcem 1980 in marcem 1981 je več kot 40 bank razglasilo
bankrot, občutno se je znižala vrednost domače valute. Vlada ni imela dovolj kapitala, zato ni
mogla izvesti nekaterih pomembnih gospodarskih reform, ki bi pomirile prebivalstvo:
povišanje plač, izboljšanje delovnih pogojev za državne uslužbence, zmanjšanje
brezposelnosti in povečanje sredstev za socialne programe. Vse to je povzročilo veliko
nezadovoljstva med ljudmi (Oakes, 2006).
Ko je decembra 1981 mesto predsednika zasedel general Galtieri, je vojaška hunta skušala
povečati prihodke s prodajo državnih podjetij in najemanjem kreditov (Oakes, 2006).
Gospodarski minister Roberto Aleman je poskušal ponovno uvesti liberalno gospodarsko
politiko, kakršna je bila v času Martineza de Hoza. Izvedel je več reform, s katerimi je
poskušal izboljšati gospodarsko stanje države: zamrznitev plač javnim uslužbencem in
zmanjševanje javne porabe. Ta dva ukrepa sta za kratek čas upočasnila rast inflacije. Dvignil
je nadzor na deviznem trgu ter skušal v državi ustvariti trgovinski presežek, saj je bil dostop
do mednarodnih finančnih trgov zaprt (Torre, De Riz, 2008).
Gospodarsko stanje v Argentini se je v času falklandske vojne še dodatno poslabšalo zaradi
gospodarskih sankcij, ki so jih proti njej uvedle države EGS, ZDA in še nekatere druge države.
Ponovno sta se povečala inflacija in zunanji dolg, slednji je že presegel 40 milijard dolarjev
(Colombo skuša …, 1982). Padec je bil izrazit tudi v industriji in trgovini, k čemur sta
prispevala upad povpraševanja na notranjem trgu in večji uvoz (Torre, De Riz, 2008). Zaradi
visoke inflacije so sindikati zahtevali povečanje plač, delavci so stavkali, kar je večkrat
ohromilo državo (Stavke v Argentini, 1982). Predsednik Bignone je sindikatom obljubil
zvišanje plač, s čimer se ni strinjal gospodarski minister, ki je bil zagovornik nekontroliranega
razvoja liberalnega kapitalizma, zato je odstopil s položaja (Argentina v krizi …, 1982).
Tuja posojila, najeta med leti 1976 in 1982, so močno povečala javni dolg Argentine. Slednji
je leta 1976 znašal 8 milijard dolarjev, ob koncu diktature pa je narasel na 44 milijard
dolarjev. V sedmih letih se je tako povečal za 550 % (McIntosh, 2003). Argentina je bila tako
leta 1982 na robu bankrota zaradi naraščajočega zunanjega dolga (Oakes, 2006), ki ga ni bila
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sposobna odplačati (Torre, De Riz, 2008). Zadolžila se je pri Svetovni banki in zasebnih
multinacionalnih bankah in institucijah, ki so promovirale neoliberalistične gospodarske
prakse (McIntosh, 2003). Januarja 1983 je tudi dosegla dogovor z Mednarodnim denarnim
skladom o podaljšanju roka plačila, pri tem pa je vlada obljubila, da bo skušala odpraviti
gospodarsko krizo. Oblast je izvedla tudi finančno reformo, ki je bila namenjena pomoči
zasebnega sektorja (Torre, De Riz, 2008). Privatiziranih je bilo veliko državnih podjetij
(Skidmore, Smith, 2001). Kljub temu se gospodarsko stanje ni izboljšalo, takšna situacija pa
se je nadaljevala še po nastopu demokracije leta 1983 (Torre, De Riz, 2008).

5.3.2 VOJNA ZA FALKLANDSKE OTOKE
5.3.2.1 SPOR ZARADI FALKLANDSKIH OTOKOV
Razloge za spore okoli Falklandskih otokov je mogoče iskati v kolonialni dobi in v sami
diktaturi. Tako Argentina (Slika 4), kot tudi Velika Britanija imata teritorialne zahteve po
Falklandskem otočju ter nekaterih okoliških otokih. Britanska argumenta za teritorialno
zahtevo sta večstoletna oblast nad otoki in opredelitev večine prebivalstva za Britance,
argentinski argument pa navaja zgodovinsko povezavo s tem območjem (Martinez, 2000).
Slika 4: Ozemeljske zahteve Argentine.

Zasnova in kartografija: Maja Sirše.
Vir: Argentine Teritorial Claims, 2009.
Falklandske otoke so odkrili evropski pomorščaki konec 16. stoletja, vendar še vedno
potekajo razprave o tem, kdo jih je prvi odkril (Wilde, 2013). Prva naj bi otoke, že okoli leta
1540, odkrila španska posadka, kasneje še Angleži in Nizozemci (Gibran, 2008). Leta 1713 je
Španija s Pogodbo iz Utrechta dobila pravico, da si še naprej lasti ozemlja v Južni Ameriki s
pripadajočimi okoliškimi otoki (Martinez, 2000).
Tako Argentina, kot tudi Velika Britanija priznavata, da so bili prvi naseljenci na Falklandskem
otočju Francozi (Gibran, 2008), ki so prvo postojanko na Vzhodnem Falklandu zgradili leta
1764 in pri tem prekršili pogodbo iz Tordesillasa, s katero sta si Portugalska in Španija
razdelili Novi svet. Po plačilu odškodnine je Špancem uspelo izpodriniti Francoze z otočja
(Pahor, 1982a), in tako uradno prevzeti oblast nad Falklandskimi otoki (Gibran, 2008).
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Britanska zasedba Zahodnega Falklanda, leta 1765, in izgradnja oporišča Port Egmont sta
skoraj povzročili vojno med Španci in Angleži, saj imajo Falklandski otoki zelo pomembno
strateško lego. Ležijo v bližini rta Horn, ki povezuje Tihi ocean z Atlantskim in je bil do
izgradnje Panamskega prekopa ena najpomembnejših pomorskih poti. Prav zaradi strateške
lege otočja se mu nobena stran ni želela odreči, zato sta hoteli državi druga drugo prisiliti k
umiku (Martinez, 2000). Kasneje so se Britanci zaradi gospodarskih razlogov umaknili z
otočja, do leta 1820 pa je bilo otočje opuščeno (Pahor, 1982a).
Ko so se Združene province Rio de la Plata4 osamosvojile (Martinez, 2000), so postavile
teritorialne zahteve po otokih, kot argument pa so navedle nasledstvo nekdanjih španskih
kolonij v Južni Ameriki (Bernhardson, 1996). Argentina je leta 1820 uradno prevzela
lastništvo in razglasila suverenost nad otoki. Zaradi obtožb krivolova so se vmešavali
Američani, ki so na otoke poslali vojno ladjo, uničili nekaj utrdb ter otok razglasili za
osvobojeno območje (Martinez, 2000).
Angleži so leta 1833 ponovno zavzeli Falklandske otoke zaradi njihove lege in dejstva, da je
Anglija postala svetovna trgovinska velesila, ki je potrebovala oporišča po celem svetu.
Argentinski odgovor na to je bila pomorska odprava, ki naj bi ponovno vzpostavila oblast nad
otoki, a je bila neuspešna (Martinez, 2000).
Otočje je imelo pomembno strateško lego do izgradnje Panamskega prekopa, pa tudi v času
obeh svetovnih vojn. Kljub britanskemu lastništvu otokov, je Argentina občasno zahtevala
otočje nazaj (Pahor, 1982a). V 50. letih 20. stoletja je argentinski predsednik Juan Peron
zagovarjal nacionalistično politiko, katere del so bile tudi zahteve po otokih, ki se nahajajo v
Južnem Atlantiku in ozemlja na Antarktiki (Freedman, 2005).
S podpisom Antarktične mirovne pogodbe so se države podpisnice zavezale, da se
ozemeljske zahteve posameznih držav umaknejo v korist mednarodnemu sodelovanju pri
znanstvenem raziskovanju (Ferfila, 2012). Argentina je zato svoje teritorialne zahteve
preusmerila na Falklandske otoke, Južno Georgijo in otoke Južni Sandwich (Freedman, 2005).
Na seji Generalne skupščine OZN, leta 1965, je predstavila prvi mednarodni zahtevek po
Falklandih, vendar je Velika Britanija vsako njihovo zahtevo zavrnila (Martinez, 2000). Istega
leta je Generalna skupščina OZN z resolucijo št. 2065 pozvala obe strani naj spor rešita po
mirni poti. Velika Britanija je bila pripravljena na kompromise in se je strinjala z Argentino, da
nadaljujejo z gospodarskim razvojem in podporo otokom. Začeli so se diplomatski pogovori
(Welch, 1997), toda kljub temu do dokončnega dogovora ni prišlo, saj se obe strani med
seboj nista mogli dogovoriti o vprašanju pravic britanskih državljanov (Brown, 2010).
Do dodatnih zapletov je prišlo po letu 1976, ko je na oblast prišla vojaška hunta. Priključitvi k
Argentini so nasprotovali tako prebivalci Falklandskih otokov kot tudi britanska politika
zaradi gospodarskih interesov, saj so na otočju odkrili velike zaloge nafte. Tega leta je tudi
prišlo do najnižje stopnje diplomatskih odnosov, saj sta obe državi odpoklicali svoje
ambasadorje (Martinez, 2000).
Decembra 1976 je Argentina pregovorila OZN, da je pritisnila na Veliko Britanijo glede rešitve
vprašanja o dekolonizaciji otokov (Torre, De Riz, 2008). Ponovna pogajanja so se začela
naslednje leto (Martinez, 2000), a se je Velika Britanija odločila za taktiko odlašanja (Torre,
De Riz, 2008). Ker so pogajanja trajala toliko časa in niso prinesla nobenega napredka, se je
4

Provinca Rio de la Plata se po osamosvojitvi izpod španske nadoblasti preimenuje v Argentino.
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na argentinski strani večalo razočaranje. Tudi zaradi bližanja 150. obletnice britanske
zasedbe otočja je potrpežljivost argentinskih generalov vse bolj upadala (Welch, 1997).
Leta 1981 je britanska vlada zaradi varčevalnih ukrepov odpoklicala raziskovalno iz Južnega
Atlantika, argentinska vojska pa je to razumela kot nezainteresiranost Velike Britanije za
Falklandsko otočje (Wilde, 2013) in da jih ob morebitni invaziji ne bodo branili (Skidmore,
Smith, 2001).
Jorge Anaya si je ob zasedbi položaja poveljnika mornarice zadal cilj priključitve Falklandskih
otokov k Argentini. Decembra 1981 je podprl vojaškega poveljnika Leopolda Galtierija za
predsednika Argentine pod pogojem, da mu le-ta izda dovoljenje za zasedbo otočja.
Predstavniki vojaške hunte so se strinjali, da bodo v primeru neuspešne diplomacije uporabili
vojaško silo ter kmalu po prevzemu oblasti decembra 1981 začeli z izdelavo tajnega načrta za
zasedbo Falklandskih otokov (Welch, 1997).

5.3.2.2 VOJNI SPOPAD ZA FALKLANDSKE OTOKE
Odločitev oblasti za vojno je bila dejanje iz obupa, saj so upali, da bodo z zasedbo Falklandov
(Malvinov) ponovno združili državo (Bouvard Guzman, 2004), z združitvijo pa bi se tudi
okrepil javni ugled vojaškega režima (Welch, 1997). Vojaška hunta je namreč zaradi vse
večjega nasprotovanja javnosti in zahtev po odstopu potrebovala nekaj, kar bi odvrnilo
pozornost od zelo slabega gospodarskega stanja in očitnega kršenja človekovih pravic (Košak,
1982a). Imela je dve možnosti: ali odstopi ali pa poskuša ponovno doseči podporo javnosti z
vojno. Odločili so se za vojno (Oakes, 2006), kot uradni razlog za vojaško okupacijo
Falklandov pa so navedli popravilo zgodovinske krivice (Welch, 1997).
Argentinska mornarica je že septembra 1981 začela načrtovati projekt »Alfa«, s katerim so
želeli vzpostaviti stalno prisotnost na otoku Južna Georgija. Na seji vojaške hunte so se
dogovorili, da bodo po zaključku priprav zasedli Falklandske otoke (Welch, 1997), kar naj bi
se po prvotnem načrtu zgodilo oktobra (The Falklands War, 2013).
Povod za vojno je bila zasedba otoka Južna Georgija, kamor se je decembra 1981 odpravila
skupina argentinskih delavcev z nalogo odstraniti stare kitolovske postaje. Po prihodu na
otok se niso prijavili britanski antarktični raziskovalni postaji v Grytviknu, zato so Britanci
protestirali. Kasneje so se umaknili, a so se marca 1982 ponovno vrnili (Middlebrook, 2001).
Na pogajanjih med Argentino in Veliko Britanijo so se dogovorili, da bodo delavci zapustili
Južno Georgijo (Welch, 1997), vendar je otok zapustila le ladja, ne pa tudi delavci. Ko so to
ugotovili Britanci, so zahtevali njihov umik. Argentinska vojska je nato na otok poslala
oborožene marince (The Falklands War, 2013).
Britanci so konec marca 1982 odkrili, da namerava argentinska vojska izvesti invazijo na
Falklandske otoke, zato je guverner otočja organiziral šibko obrambo Port Stanleyja ter
razglasil izredno stanje. Argentinska vojska je 2. aprila 1982 začela z operacijo Rosario: vojaki
so se izkrcali južno od Stanleyja (The Falklands War, 2013) ter hitro premagali maloštevilne
britanske marince (Skidmore, Smith, 2001) (Slika 5). Na zasedbo Falklandskega otočja se je
odzvalo argentinsko ljudstvo, ki je po vseh mestih izkazovalo podporo vojski (Argentina
vzhičena …, 1982). Naslednji dan je argentinska vojska izvedla še invazijo na Južno Georgijo,
ki jo je po kratkem boju zasedla (The Falklands War, 2013), prav tako je zavzela tudi otok
Južni Sandwich (Chronicle of …, 2013). Zaradi grožnje britanskega napada, so Argentinci na
Falklandske otoke premestili okoli 10.000 slabo usposobljenih nabornikov (Wilde, 2013).
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Slika 5: Potek falklandske vojne.

Velika Britanija se je odzvala na zasedbo Falklandskega otočja (The Falklands War, 2013)
tako, da je najprej po diplomatski poti zahtevala umik argentinske vojske, nato pa Argentini
napovedala vojno. Oporišče so si postavili na otoku Ascension (Wilde, 2013).
Britanska vojska je vzpostavila pomorsko blokado otočja, s čimer je popolnoma onemogočila
oskrbo argentinske vojske, zato je oskrba potekala po zraku (Middlebrook, 2001). Britanci so
si tudi želeli zagotoviti vojaško oporišče v bližini Falklandskih otokov, zato so se odločili
zasesti Južno Georgijo. Nanjo so poslali floto ladij z marinci, ki so se 21. aprila izkrcali in hitro
premagali argentinsko vojsko ter 25. aprila 1982 ponovno prevzeli nadzor nad otokom (The
Falklands War, 2013). Nato so 1. maja začeli z misijo »Black Buck«: bombardirali so vojaška
oporišča v Port Stanleyu in letališča, s čimer so želeli preprečiti oskrbo argentinske vojske
(Wilde, 2013), ki je na napad odgovorila z zračnim in pomorskim napadom (Middlebrook,
2001). Naslednji dan je britanska podmornica potopila argentinsko križarko General
Belgrano, kar je povzročilo, da so bile argentinske vojaške ladje preostanek vojne zasidrane v
pristaniščih (The Falklands War, 2013). Na potopitev križarke so argentinske sile odgovorile z
napadom (Brown, 2010) v katerem so potopile britanskega rušilca Sheffield (Wilde, 2013).
Britanci so se po zavzetju otoka Južna Georgija odločili še za zasedbo Falklandskih otokov. 21.
maja so začeli z operacijo »Sutton« (Wilde, 2013), s katero se je britanski vojski uspelo
uspešno izkrcati v zalivu San Carlos (Freedman, 2001). Ko so argentinske sile to ugotovile, so
začele z zračnimi napadi, v katerih so britanske sile izgubile več ladij (Freedman, 2001; Wilde,
2013), kar je povzročilo nezadovoljstvo v Veliki Britaniji (Wilde, 2013) ter vedno večji pritisk
na britansko vojsko (The Falklands War, 2013).
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28. maja 1982 so Britanci izvedli padalski desant na Goose Green. Po daljšem boju jim je
uspelo obkoliti argentinske vojake, ki so se predali (Wilde, 2013). Argentinske sile so 8. junija
izvedle zadnji zračni napad, v katerem jim je uspelo potopiti britanski ladji. Britanska vojska
je postopoma napredovala do Port Stanleya, v katerem se je skoncentrirala argentinska
vojska. Boji med obema stranema so bili ostri, pri tem pa so argentinske sile postajale vse
bolj izčrpane, tako da so se 14. junija predale. Argentinski poveljnik sil na Falklandskem
otočju, general Mendez, je razglasil predajo argentisnkih sil na otočju (Freedman, 2001),
britanska vojska pa je ponovno zasedla otoke (Acosta-Alzuru, Lester-Roushanzamir, 2000).
.Argentina je vojno izgubila zaradi nesposobnosti generalov ter neustrezne vojaške opreme
in oskrbe vojakov. Vojska je na Falklandske otoke poslala slabo opremljeno naborniško
vojsko ter večinoma zastarelo vojaško opremo, večino svoje vojske in moderne vojaške
opreme pa je namestila na argentinsko-čilsko mejo, kjer je obstajala možnost čilskega
napada zaradi otokov v zalivu Beagle (Meddržavniški spori …, 1981). Oskrba vojakov je bila
neustrezna, saj vojaki niso imeli dovolj zalog hrane, oblek in prenočišč v prihajajoči zimi
(Brown, 2010). Po drugi strani pa je imela Velika Britanija tehnološko zelo napredno vojaško
opremo, jedrsko oborožitev, veliko floto ter izkušeno vojaško poveljstvo (Welch, 1997).

5.3.2.3 DIPLOMACIJA MED VOJNO
Medtem ko je britanska flota plula proti Falklandskim otokom, so potekala tudi diplomatska
pogajanja (The Falklands War, 2013). Po zavzetju otokov je vojaška hunta menila, da
mednarodna skupnost simpatizira z Argentino ter da bodo svetovne velesile v OZN sprejele
nekrvavo argentinsko zasedbo otokov. Tako sta obe strani skušali pridobiti podporo v OZN.
Argentinska vlada se je zavedala, da ima Velika Britanija stalni sedež v Varnostnem svetu
OZN, a so pričakovali podporo Kitajske in Sovjetske zveze, ki pa sta se glasovanja v OZN
vzdržali (Welch, 1997). Britancem je uspelo, da je OZN izdala Resolucijo št. 502, v kateri so
obsodili napad in napovedali sankcije proti Argentini (The Falklands War, 2013).
ZDA so bile posrednik med obema državama, saj sta obe državi predstavljali pomembnega
zaveznika (Welch, 1997). Ameriški državni sekretar Alexander Haig je poskušal prepričati obe
strani v pogajanja, a neuspešno (The Falklands War, 2013). Vojaška hunta je pričakovala
podporo s strani ZDA, vendar ker si ZDA niso želele konflikta z Veliko Britanijo, so slednjo
podprle (Brown, 2010). Prav tako so Veliko Britanijo podprle tudi številne evropske države
(Wilde, 2013).
Po argentinski zasedbi Falklandskih otokov so se latinoameriške države razdelile v dve
skupini. Kolumbija, Brazilija, Čile in Mehika, ki so tvorile prvo skupino držav, so vztrajale, da
je zavzetje otočja nesprejemljivo za mednarodno skupnost. Druga skupina držav, med
katerimi sta bili Venezuela in Peru, pa je zagovarjala, da Velika Britanija zaradi zavlačevanja s
pogajanji ni dopustila Argentini nobene druge možnosti, kot uporabo sile (Acosta-Alzuru,
Lester-Roushanzamir, 2000). Argentino je podprla tudi Sovjetska zveza (Reaganova uprava...,
1982). Invazijo so obsodile Nova Zelandija, Avstralija in nekatere evropske države, ki so proti
Argentini uvedle gospodarske sankcije (Britanske ladje plujejo …, 1982).
ZDA so 30. aprila 1982 odkrito podprle Veliko Britanijo, ta dogodek pa je v številnih
latinoameriških državah izzval občutek izdajalstva. Ko so 31. aprila britanske sile začele z
bombardiranjem Vzhodnega Falklanda ter pristajalnih stez na njem, so Argentino podprle
vse latinoameriške države z izjemo Kolumbije in Čila, ki sta razglasili nevtralnost (AcostaAlzuru, Lester-Roushanzamir, 2000).
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VZPOSTAVITEV DEMOKRACIJE

Gospodarske reforme so se izkazale za neuspešne, zato je argentinsko gospodarstvo začelo
propadati (Brown, 2010). V začetku leta 1982, v času predsedovanja Leopolda Galtierija, se je
začela oblikovati opozicija, ki so jo sestavljali predstavniki sindikatov, politične stranke,
poslovni voditelji, študentje, Cerkev, intelektualci in aktivisti za človekove pravice (Oakes,
2006). Zaradi vedno slabših življenjskih razmer so sindikati organizirali več splošnih stavk.
Delavci so bili med prvimi, ki so zahtevali ponovno uvedbo demokracije (Brown, 2010). Tri
dni pred invazijo na Falklandsko otočje so sindikati in delavci organizirali masovni protest, ki
ga je policija nasilno zatrla (Welch, 1997). V tem času se je vedno več mater izginulih oseb
zbiralo na Majskem trgu, kjer so zahtevale pojasnila s strani vlade. Po porazu v falklandski
vojni se je povečalo število protestov proti režimu, na katerih je opozicija zahtevala uspešno
gospodarsko politiko, konec vojaške vladavine, dvig plač, pravico do sodelovanja pri
kolektivnih pogajanjih, zmanjšanje inflacije ter demokratizacijo Argentine (Oakes, 2006).
Po razglasitvi poraza v falklandski vojni se je v glavnem mestu zbralo več tisoč protestnikov,
ki so zahtevali odstop vojaške hunte (Galtieri napoveduje …, 1982). Galtieri je junija 1982
ponudil odstop;, poveljstvo vojske in članstvo v vojaški hunti je predal generalu Cristinu
Nicolaidesu, na predsedniški funkciji pa ga je začasno zamenjal general Alfredo Oscar Saint
Jean (Po odstopu …, 1982). V oboroženih silah je po vojnem porazu prišlo do sporov zaradi
izgubljene vojne in predsedniškega kandidata, saj kopenske sile niso želele prepustiti vodenja
države ostalima rodovoma vojske (Spor v argentinski …, 1982b). Prišlo je do čistk v mornarici
in letalstvu, saj so iz teh rodov vojske odstranili in upokojili več deset visokih oficirjev,
medtem ko je poveljstvo kopenske vojske ostalo skoraj nedotaknjeno (Pudgar, 1982c). Kljub
temu je hunta za novega predsednika imenovala upokojenega generala Reynalda Bignoneja,
ki je funkcijo prevzel 1. julija 1982 (Blagojević, 1982). Ta se je v prehodnem obdobju soočal s
hitro naraščajočo inflacijo, propadanjem podjetij in številnimi stavkami, na katerih so delavci
zahtevali povišanje plač. Dovolil je ponovno delovanje političnih strank (Bouvard Guzman,
2004) ter se zavezal, da bodo v Argentini izvedli splošne volitve (R. Bignone prisegel…, 1982),
saj po porazu vojaška vlada ni mogla več vladati. Hunta je bila uspešna pri zatiranju
državljanov, prikrivanju korupcije lastnih članov, zlorabljanju človekovih pravic, zastraševanju
inteligence, jemanju velikega deleža državnega proračuna ter porabljanju tujih posojil, ni pa
bila sposobna opravljati osnovno nalogo vojske in oživiti gospodarstva (Brown, 2010).
Predsednik Bignone je bil pod velikim pritiskom tudi zaradi odločitve vojaške hunte o
prikrivanju dejstev o izginulih. Namesto, da bi hunta objavila javni seznam izginulih, je izdala
amnestijo za vojake, ki so med »umazano« vojno sodelovali v zločinih. Amnestijo je koalicija
političnih strank zavrnila, se je pa strinjala, da bodo predsedniške volitve potekale oktobra
1983. Amnestija je začela veljati še pred izvolitvijo demokratičnega predsednika (Bouvard
Guzman, 2004).
Na predsedniških volitvah leta 1983 so vsi pričakovali zmago peronistov, a je na posrednih
volitvah zmagal radikalec Raul Alfonsin (Brown, 2010), ki je uradno zaprisegel 10. decembra
1983 (Z umestitvijo …, 1983). Po zaprisegi je Ljudska skupščina ukinila huntino amnestijo, kar
je povzročilo, da so številni člani oboroženih sil emigrirali v ostale latinoameriške in evropske
države. Oblasti so jih ovadile za krutosti in zločine (Bouvard Guzman, 2004). Ponovno
vzpostavljena civilna oblast se je morala soočiti z zelo visoko stopnjo inflacije, nerešenim
problemom izginulih, dilemo o sodnem preganjanju vojske, dolgoročno varnostjo države in
ogromnim zunanjim dolgom (Skidmore, Smith, 2001).
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»UMAZANA« VOJNA KOT VZROK ZA NASTANEK CIVILNIH GIBANJ

7.1 ZAMETKI »UMAZANE« VOJNE
Za lažje razumevanje vzrokov za »umazano« vojno so v nadaljevanju najprej na kratko
opisani nastanki levičarskih gverilskih gibanj Montonerosov in Ljudske revolucionarne vojske
ter desničarskih organizacij.
Gverilska gibanja so se razvila po letu 1955, ko je vojska z oblasti odstranila predsednika
države Juana Perona in začela preganjati njegove pristaše (Feierstein, 2006). Številni socialni
konflikti so povzročili oblikovanje posameznih gverilskih skupin (Schlosser, 1978), ki so si
prizadevale za nasilno strmoglavljenje vojaške vlade in nastop revolucionarnega socialnega
režima (Skidmore, Smith, 2001). Najpomembnejši levičarski gverilski skupini sta bili
Montenerosi in Ljudska revolucionarna vojska (Schneider, 2000).
Najprej je nastala gverilska skupina, imenovana Ljudska revolucionarna vojska, ki je
predstavljala vojaško krilo majhne trockistične stranke (Bouvard Guzman, 2004).
Predstavljala je vaško gverilo, ki je bila najmočnejša v pokrajini Tucuman (Schlosser, 1978).
Gverilsko gibanje Montonerosov je nastalo z združitvijo treh levičarskih peronističnih
organizacij, ki so vključevale predvsem študente in premožnejši srednji sloj, kot glavni cilj pa
si je skupina zadala revolucijo (Bouvard Guzman, 2004). Predstavljali so mestno gverilo,
katerih nasilne akcije so bile osredotočene na Buenos Aires, Mar del Plato ter ostala večja
argentinska mesta (Pudgar, 1978b).
Takoj po nastanku gverilskih gibanj so le-ta začela z oboroženim bojem proti vojaškim
vladam in se zavzemali za vrnitev Perona na oblast. Sprva so imeli njegovo podporo, toda po
vrnitvi v Argentino je Peron svojo politiko usmeril v desno stran in okoli sebe zamenjal
naprednejše peroniste z desničarskimi sodelavci. Prav tako ni izvedel agrarne reforme, kar je
povzročilo nezadovoljstvo med mladino in Montonerosi (Pudgar, 1978b).
Po Peronovi zmagi na predsedniških volitvah leta 1973, so se začeli spopadi med levičarskimi
in desničarskimi pripadniki peronistov. Oboji so poudarjali lojalnost Peronu (Schneider,
2000). Montonerosi in Ljudska revolucionarna vojska sta nadaljevali s svojim nasilnim
delovanjem: izvajali sta atentate na pomembne osebnosti, napadali vojašnice, policijske
postaje in tovarne orožja, ter ugrabljali lastnike in menedžerje podružnic multinacionalk in
zanje zahtevali odkupnino (Pudgar, 1978c).
Na delovanje gverilskih skupin so se z ugrabitvami, izsiljevanji in ropanjem odzvali člani
prostovoljnih organizacij za boj proti nasilju. Znotraj desnice so se iz odredov smrti
izoblikovali oboroženi oddelki velikih delavskih sindikatov, parapolicijske organizacije na
federativni in provincialni ravni (Bouvard Guzman, 2004) ter paravojaški oddelki čet
Argentinske protikomunistične zveze (»Triple A«) (Schneider, 2000). Slednja organizacija je
imela povezave v državnem aparatu in je bila odgovorna za številne umore med leti 1973 in
1975 (Soledad Catoggio, 2010). Nasilje in ugrabitve je še stopnjevala ekstremno desničarska
skupina Roka (»Mano«) (Bouvard Guzman, 2004).
Sredi stopnjevanja nasilja je Peron nepričakovano umrl, predsedniško funkcijo pa je prevzela
Isabel Peron, ki je skupaj s Josejem Lopezom Rego in varnostnimi silami poskušala ustaviti
delovanje gverilskih skupin. V tem času je izginilo več tisoč mladih peronistov, večinoma
študentov, ki so bili ugrabljeni, mučeni in ubiti (Schneider, 2000). Gverilske skupine so se
obrnile proti vojski, policiji in političnim voditeljem (Bouvard Guzman, 2004), ki so na nasilje
odgovorili s sistematičnimi vojaškimi akcijami (Pudgar, 1978b).
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Novembra 1974 je Peronova podpisala Dekret št. 261, s katerim je dovolila vojski in policiji
obračunati z gverilskimi skupinami (Guzman Bouvard, 2004). V pokrajini Tucuman je vlada
začela z operacijo »Neodvisnost«, s katero je hotela izničiti delovanje subverzivnih sil
(Feierstein, 2006). V tej operaciji so preizkušali metode tajne represije, ki se je nato
izpopolnila med vojaško diktaturo (Soledad Catoggio, 2010): izvajali so represijo, ustanavljali
internacijske centre itd. Vojaki so kmalu prekoračili pooblastila in začeli ugrabljati ter mučiti
ostale ljudi (Bouvard Guzman, 2004).
Vojski je uspelo, da se je moč gverilskih gibanj zmanjšala, oblast je odstranila njihove
simpatizerje iz državnih služb, ukinili so njihove časopise (Bouvard Guzman, 2004). Do
nastopa državnega udara zoper Peronovo so bile gverilske skupine večinoma odpravljene,
toda kljub temu se je nasilje še nadaljevalo (Schneider, 2000).

7.2 »UMAZANA« VOJNA
70. leta 20. stoletja so za Latinsko Ameriko pomenila obdobje najbolj krvavih diktatur. To
obdobje so namreč zaznamovali daljnosežni represivni postopki, ki so vključevali umore in
izginotja ljudi, ustanavljanje internacijskih taborišč, zapiranje političnih nasprotnikov in
izgone političnih nasprotnikov. Stalna praksa Argentine, kot vojaške države, sta postala
masovno zapiranje ljudi in institucionaliziran teror. S temi dejanji je vojaška hunta želela
vzpostaviti red nad številnimi družbenimi in političnimi gibanji, ki so začela nastajati v 60.
letih 20. stoletja (Aguila, 2006).
Povečano nasilje je bil eden izmed razlogov za intervencijo vojske v politiko. Vojska ni imela
druge možnosti, kot da uvede diktaturo in uporabi vsa možna sredstva, da premaga upornike
(Klein, 2011). Pri tem pa se je ravnala po doktrini nacionalne varnosti, katera poudarja boj
proti notranjemu sovražniku, ki ogroža vrednote krščanskega Zahoda (Schlosser, 1978).
Vojaška hunta je tako skušala z bojem proti subverziji zaščititi nacionalno varnost (Skidmore,
Smith, 2001) ter ustvarili stabilnost v državi (Aguila, 2006).
Po državnem udaru so represivni organi dobili večja pooblastila, saj so oborožene sile
prevzele vodenje in odgovornost za izvajanje represivnih ukrepov ter usklajevanje dejavnosti
varnostnih organov na državni ravni. Oborožene sile so tako nadomestile represijo, ki so jo
izvajali člani »Triple A«. Tako je Argentino med leti 1976 in 1979 zajel velik val terorja (Aguila,
2006).
Vojaška hunta je strogo nadzorovala medije in kaznovala vsakogar, ki je objavil njihove
dejavnosti. Prebivalstvo je vedelo za izvajanje nekaterih represivnih ukrepov, a tega niso
mogli dokazati zaradi pomanjkanja dokazov. Vojaška hunta je namreč delovala v strogi
tajnosti, zato je lahko zanikala vpletenost v nasilne dogodke (Klein, 2011). Argentinska
»umazana« vojna se je imenovala tudi »tiha vojna«, saj so le redki ljudje vedeli za dejanski
obseg državne represije. Tudi tisti, ki so vedeli, kakšen je dejanski obseg represije, so molčali
zaradi strahu, da bodo tudi sami postali žrtev ali pa zato, ker so odobravali delovanje vojaške
hunte (Smith, Roberts, 2008). Prvi, ki so občutili represijo, so bili sloji, ki so se aktivirali pred
začetkom diktature, kasneje pa se je državni teror razširil na celotno družbo (Aguila, 2006).
Nasilje so izvajali tako vojska, kot tudi gverilske skupine. Slednje so še devet mesecev po
izvedbi državnega udara izvajale teroristične napade na določene vojaške cilje, a so bile do
konca leta 1977 poražene. Vzrok za poraz so bile ugrabitve pripadnikov gverilskih skupin, ki
so jih mučili toliko časa, da so izdali ostale člane. Veliko gverilcev je na skrivaj zapustilo
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državo, nekatere levičarsko usmerjene intelektualce pa so prisilili v izgnanstvo (Torre, De Riz,
2008).
Po porazu gverilskih organizacij, je vojaška hunta represijo preusmerila na skupino
prebivalcev, ki je vztrajala na peronističnih vrednotah (Schneider, 2000). Svoje delovanje je
utemeljevala s tem, da so bile gverilske skupine, levičarske organizacije, sindikati in ostale
opozicijske skupine motivirane z marksistično ideologijo (Abreu Hernandez, 2002) ter da jih
plačuje in vodi sovjetska obveščevalna služba. Posledično so vojaško hunto podpirale tudi
ZDA. Hunta je nevarnost levičarskih skupin za nacionalno varnost pogosto zelo napihnila ali
pa si jo je preprosto izmislila (Klein, 2011).
Takoj po državnem udaru zoper Peronovo je vojska začela nadzorovati delovanje univerz,
tiska, zdravniških krogov, sodstva in katoliške cerkve (Schlosser, 1978). Vojaška hunta je
svoje nasprotnike imenovala »subverzivni zločinci«, med katere so spadali tako skrajneži iz
gverilskih skupin kot tudi člani ostalih, večinoma levo usmerjenih gibanj (Aguila, 2006). Tako
so se med subverzivnimi zločinci znašli tudi ljudje, ki so pomagali »odpadnikom« z dajanjem
hrane in zavetja (Torre, De Riz, 2008), študentje, učitelji, duhovniki in nune, socialistične
skupine, organizacije za človekove pravice (Abreu Hernandez, 2002), delavci, ekonomisti,
glasbeniki, kmetje in nekateri politiki5 (Klein, 2011).
»Umazana« vojna je pokazala, da lahko dobro oborožena in neomajna vlada premaga
gverilska gibanja. Ključen dejavnik premoči je bila tiha podpora srednjega in višjega razreda v
protigverilski kampanji (Skidmore, Smith, 2001). Zločini, ki so se zgodili med to vojno, so
vključevali izginotja, ugrabitve, mučenja, umore,in nezakonite posvojitve otrok (Ludwin King,
2011).

7.2.1 UGRABITVE
Del »umazane« vojne so bila tudi sistematična izginotja ljudi (D'Alessandro, 1998). Takoj po
državnem udaru so ljudje, ki so nasprotovali vojaški percepciji doktrine nacionalne varnosti,
nenadoma začeli izginjati brez sledu (Abreu Hernandez, 2002), tako da je število ugrabitev iz
nekaj sto naraslo na nekaj deset tisoč. Nezakonite ugrabitve so potekale po celotnem
ozemlju Argentine (Abduction, 1984).
Represivni organi so postopek ugrabitve dobro načrtovali. Vojska je izbrala tarčo, po katero
je skupaj z uradniki odšla skupina, odgovorna za ugrabitev (Aguila, 2006), pri tem pa so bili
zamaskirani v civiliste. Najprej so začeli po ulicah krožiti zeleni Ford Falconi, včasih je
dogajanje spremljal tudi helikopter. Vojska je pogosto prestrašila še sosede oziroma celotno
skupnost z izklopom elektrike na celotnem območju poteka ugrabitve (Bouvard Guzman,
2004). Z opozarjanjem soseske so izvajali teror nad prebivalstvom, hkrati pa so poskrbeli, da
so se sosedje izogibali patruljnih avtomobilov (Brown, 2010). Vojska je akcije izvajala tako na
žrtvinem domu kot tudi v javnosti (npr. vdrli so v mestni avtobus ali v cerkve) (Klein, 2011).

5

Študenti, univerzitetni profesorji ter ostali izobraženci so predstavljali potencialno grožnjo vojaški hunti, zato
so jih oblasti preganjale. Mnogi izobraženci so se zato skrivali, toda kljub temu so nekatere odkrili. Politični
nadzor je bil razširjen tudi v številnih znanstvenih institucijah, saj so leta 1976 odpustili okoli 100 znanstvenikov
iz nekaterih pomembnejših vladnih raziskovalnih centrov. Vojaška hunta je iz družbe izločala tudi psihiatre,
zdravnike, socialne delavce z masovnimi odpuščanji, nekatere so aretirali in mučili (Street, 1981).
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Večina ugrabitev se je zgodila na žrtvinem domu, kjer so oborožene sile glasno vdrle v
stanovanje (Slika 6), zbudile celotno družino, preiskale in razdejale stanovanje (Bouvard
Guzman, 2004), saj so iskale kakršnekoli dokaze za obtožbo (Brown, 2010). Velikokrat se je
zgodilo, da so se ugrabitelji vpričo majhnih otrok fizično znesli nad domnevnimi pripadniki
subverzije ali pa so ugrabili celotno družino. Nekatere ugrabitve so bile izvedene z namenom
pridobiti materialne dobrine, zlasti v bogatejših hišah je vojska pobrala dragocene stvari,
nekatere hiše pa celo prodala (Abreu Hernandez, 2002).
Slika 6: Vdor policijskih sil v žrtvino stanovanje.

Vir: La represión …, 2013.
Zgodile so se tudi množične ugrabitve, saj so znani primeri, ko so zajeli več sto študentov,
delavcev in strokovnjakov, jih strpali v vojaška vozila in odpeljali (Bouvard Guzman, 2004).
Ugrabitve so večinoma potekale ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah, ter običajno ob koncu
tedna. Na ta način je minilo nekaj časa preden so sorodniki ugrabljenih sploh ugotovili, da so
svojci izginili (Abduction, 1984). Skozi slabo izolirane stene stanovanj in poslovnih prostorov
so se slišali kriki ljudi, ljudje so tudi videli kako so odvažali in dovažali ugrabljence (Klein,
2011). Med postopkom ugrabitve je veliko prič zaprlo okno ali so prižgali radio, da so utišali
krike ter se pretvarjali, da niso ničesar videli in slišali. Tako so se zavarovali pred tem, da bi
sami postali žrtve (Bouvard Guzman, 2004). Na ta način so bile ugrabitve izvedene v popolni
tajnosti, tako da je oblast lahko zanikala vpletenost (Abduction, 1984).
Pripadniki oboroženih sil so ugrabljence strpali v vozila (Klein, 2011) ter jih odpeljali na
policijsko postajo ali direktno v tajna internacijska taborišča, kjer je sledilo mučenje oziroma
zaslišanje. Nekatere akcije ugrabitev so se končale z javnimi usmrtitvami na ulicah (Aguila,
2006). Ta metoda represije je potekala v daljšem časovnem obdobju in je imela velik vpliv na
celoten narod (Abduction, 1984).
Nacionalna komisija za izginule osebe (»Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas«) je leta 1984 izdala obsežno poročilo Nunca Mas, v katerem je objavila poročilo, ki
prikazuje kraj izginotja žrtev. Večina oseb je izginila na domu, sledijo ulice, neznane
okoliščine, delovno mesto, mesto študija in na služenju vojaškega roka (Grafikon 1)
(Abduction, 1984).
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Grafikon 1: Kraj izginotja »desaparecidosov« med »umazano vojno«.
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Vir: Abduction, 1984.

7.2.2 MUČENJE IN ZASLIŠEVANJE V TAJNIH INTERNACIJSKIH CENTRIH
Mučenje in zasliševanje sta predstavljala pomembna elementa v metodologiji represije, zato
so za njuno izvajanje ustanovili več mučilnih centrov po celotnem državnem ozemlju
(Torture, 1984). Bistvo zasliševanja je bilo pridobivanje informacij (Klein, 2011) oziroma
prestrašiti ljudi (Abreu Hernandez, 2002). Pri mučenju ugrabljencev oziroma internirancev so
bili pogosto prisotni zdravniki, ki so nezavestne žrtve zbudili iz nezavesti. Tako so lahko
mučitelji pridobili čimveč informacij (Brown, 2010). V nekaterih bolnišnicah, ki so bile
spremenjene v tajne centre, so zapornikom dajali močne droge (Bouvard Guzman, 2004).
Mučenja in zasliševanja so večinoma potekala v tajnih internacijskih centrih, v katere so ljudi
pripeljali zvezane in z zakritimi očmi. Takoj po prihodu v centre so bili podvrženi
večdnevnemu mučenju in nečloveškim bivalnim razmeram, vse dokler ni bila končana faza
pridobivanja podatkov (Aguila, 2006). Že od samega prihoda osebe v internacijski center je ta
doživljala fizično, čustveno in psihično nasilje (Torture, 1984).
Internirancem niso priznavali pravice do imena, bili so le številke. Za vzdrževanje tajnosti je
bilo to izrednega pomena, saj pazniki in ostali interniranci niso smeli vedeti osebnih
podatkov zaprtih, ker bi jih lahko posredovali sorodnikom (Bouvard Guzman, 2004). Živeli so
v izredno slabih zdravstvenih in prehranskih razmerah (Soledad Catoggio, 2010), v celicah so
imeli glavo pokrito s kapuco, kar je povzročilo dezorientiranost, osamljenost in ranljivost
(Bouvard Guzman, 2004). Celice so bile pogosto tudi prenaseljene (Feierstein, 2006).
Vojaški in policijski častniki so v internacijskih taboriščih uporabljali različne koncepte
mučenja, ki so jih prevzeli od množičnih pobojev v Alžiriji, množičnih pobojev komunistov v
Indoneziji, od programa »Phoenix« ter od načrtnega in sistematičnega pobijanja aktivnih
političnih in sindikalnih voditeljev v Čilu (Schlosser, 1978). Tako so uporabljali elektrošok,
sistematično potapljanje zapornikove glave v vedro vode, vsakodnevno poniževanje, žaljenje,
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trpinčenje in stradanje zapornikov. Tem tehnikam so dodali še nekatere svoje tehnike kot so
mučenja vpričo otrok, mučenja otrok ali partnerjev vpričo zapornika ter nezakonite
posvojitve otrok (Feierstein, 2006).
Zaporniki so bili zaradi zelo krutih metod mučenja pogosto poškodovani. Med najpogostejše
poškodbe so sodile strelne rane, zlomljene kosti in izpuljeni zobje, vse te poškodbe pa so bile
namerno povzročene. Po končanem mučenju so zapornike odpeljali v prenatrpane celice
(Torture, 1984). Najokrutneje so ravnali z Judi, saj so pri mučenju sodelovali nekateri
nacistični zločinci, ki jim je uspelo pobegniti po koncu 2. svetovne vojne v Argentino
(Bouvard Guzman, 2004).
Čas zadržanja internirancev je bil poljuben; ljudje so lahko bili zaprti več let in premeščeni v
več različnih taborišč. V tajnih taboriščih so ostajali vse dokler vojaški in policijski organi niso
določili kaj se bo z njimi zgodilo (Aguila, 2006) - lahko so jih osvobodili, jih obsodili na
zaporno kazen ali jih ubili in skrili njihova trupla (Soledad Catoggio, 2010). Zelo redkim je
uspelo, da so jih obsodili na večletno zaporno kazen (Aguila, 2006) ali pa oprostili vseh
obtožb zaradi pomanjkanja dokazov (Torture, 1984).

7.2.3 UMORI
Umori so bili del vnaprej načrtovanega sistema, ki so ga na enak način izvajali po celotnem
državnem teritoriju. Pri tem je bil namen sistema jasen; želeli so odstraniti tisti del družbe, ki
se ni strinjal z njihovo ideologijo (Klein, 2011). Dejstvo je, da se večina izginulih ni nikoli več
vrnila domov (Abreu Hernandez, 2002), saj so jih po končanem mučenju ubili.
Vojska je uporabljala več načinov, s katerimi so nasprotnike ubili (Torture, 1984), vsi pa so
potekali v strogi tajnosti (Bouvard Guzman, 2004). Zračne vojaške sile so svoje žrtve najprej
omamile z močnimi drogami, jih natovorile na letala ali helikopterje ter z njimi odletele proti
kakšnemu vodnemu telesu, ponavadi sta bila to reka Parana ali Atlantski ocean, kjer so jim
prerezali trebuh, da bi se lahko potopili na dno, in jih zmetali z letala v morje (Brown, 2010).
Na tak način so žrtvam omogočili »krščansko smrt«. Takšen boj je sprva podpirala tudi
argentinska katoliška cerkev, ki ga je imela za nekakšen sodobni križarski pohod, kar je
pogosto poudarjala v svojih govorih (Feierstein, 2006).
Ljudi so pobijali tudi v tajnih internacijskih centrih, kjer je veliko internirancev umrlo med
mučenjem, druge pa so načrtno ubili. Njihova trupla so odvrgli na cesto, od koder so jih
kasneje prenesli v mestne mrtvašnice in jih pokopali skupaj z ostalimi neidentificiranimi
trupli. Posamezna trupla so uspeli identificirati in jih vrniti njihovim družinam (Aguila, 2006).
Ker je v tajnih centrih je umrlo veliko ljudi, so zato začeli njihova trupla upepeljevati in se na
tak način izogniti odkritju trupel. Izvajali so tudi masovne usmrtitve (Bouvard Guzman, 2004).
Trupla žrtev so pokopavali v oddaljenih krajih brez kakršnihkoli označb (Brown, 2010), pri
tem pa se vojska ni posebno trudila skriti trupel. Na podeželju so bili množični grobovi
komajda prekriti, trupla so se pojavljala na javnih smetiščih in so kazala vidne znake mučenja,
saj so bila nekatera trupla brez zob in prstov. Veliko naplavljenih trupel na obrežju reke Rio
de la Plata ali na obali Atlantika (Klein, 2011) so vojaki skrivaj pokopavali, vse dokler veliko
število naplavljenih trupel ni postalo sumljivo (Walz, 2009).
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7.2.4 ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE REPRESIJE
Diktatura je izvajala politično in socialno represijo na celotnem državnem območju, zato je
bilo izvajanje represije decentralizirano (Torre, De Riz, 2008). Celotno argentinsko ozemlje so
že leta 1975 razdelili na 5 glavnih con, vsako cono je nadzoroval drug korpus vojske. Tem
conam so dodali še posebne cone, ki sta jih upravljali mornarica in zračne sile. Glavne cone
so razdelili na 19 podcon, upravljale so jih brigade. Podcone so razdelili še na posamezna
področja, katera so nadzorovali različni polki (Soledad Catoggio, 2010).
Po državnem udaru je vojaška hunta izoblikovala sistem represije z zelo zapleteno
birokracijo, ki je za svoje delovanje porabljala veliko denarnih sredstev države (Soledad
Catoggio, 2010). Sistem Izvajanja represije je temeljil na delovnih skupinah za izginotja ljudi
in na tajnih internacijskih centrih.
Delovne skupine za izginotja ljudi, imenovane »patatos«, so bile odgovorne za odkrivanje
političnih nasprotnikov (Torre, De Riz, 2008). »Patotas« je tako predstavljal vojaški oddelek,
ki je skrbel za aretacije in ga je sestavljalo od 6 do 20 članov oboroženih sil, delovali pa so
večinoma ponoči. S postopnim povečanjem imunitete so začeli z ropanjem domov ljudi, ki
sploh niso bili osumljeni skrivanja teroristov, ampak zaradi prodaje njihove lastnine na
boljšem trgu. Kljub temu, da so bile gverilske skupine dokaj hitro premagane, so »patotasi«
še naprej nadaljevali z akcijami in zlorabljali svojo moč (Brown, 2010).
Drugi element izvajanja represije so predstavljali tajni internacijski centri, ki so s polnim
delovanjem začeli po letu 1976 (Aguila, 2006). Znotraj glavnih con je delovalo 340 tajnih
centrov, ki so bila registrirana v 11 argentinskih provincah (Slika 7) (Soledad Catoggio, 2010).
Slika 7: Lokacije največjih tajnih internacijskih centrov v Argentini med zadnjo vojaško
diktaturo.
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Sprva so bili tajni internacijski centri nastanjeni v policijskih in vojaških objektih ali v ta
namen dodeljenih državnih posestvih (Aguila, 2006). Vojaški centri ali policijske postaje, v
katerih so bili tudi tajni centri, so imeli dvojno vlogo; ukvarjali so se z vsakodnevnimi
dejavnostmi, hkrati pa so v njihovih prostorih obstajale celice, namenjene mučenju,
pridržanju in ubijanju subverzije (Crenzel, 2010). Kasneje so tajne internacijske centre
ustanavljali še v različnih stavbah kot so zapori (Torture, 1984), športni klubi, izobraževalne
ustanove in bolnišnice (Klein, 2011), nekateri pa so bili skriti v kleteh tovarn, radijskih postaj
in stanovanjskih sosesk (Bouvard Guzman, 2004). V centre so spremenili tudi nekatere civilne
zgradbe in lastne vojaške ustanove; izobraževalni center Mornariške tehniške šole v Buenos
Airesu, vojašnico La Perla v Cordobi ter vojaški šoli v Mendozi in Campo de Mayo.
Najpogosteje so kot internacijske centre uporabljali policijske postaje. Največ zapornikov je
bilo v stavbah, ki jih je nadzirala zvezna in buenosaireška provincialna policija (The
Represion, 1984).
Decentralizacija izvajanja represije in visoka stopnja avtonomije regionalnih poveljnikov sta
povzročili pomanjkljiv nadzor vojaške hunte nad provincialnimi poveljniki, voditelji čet in
vojaškimi birokrati (Feierstein, 2006), hkrati pa jim je bila na ta način omogočena visoka
stopnja nekaznovanosti. Regionalni vojaški poveljniki, katerim so bili vojaki neposredno
odgovorni (Bouvard Guzman, 2004), so imeli na svojem teritoriju popolno oblast, saj so bili
neposredno odgovorni vrhovnim poveljnikom. Takšen sistem izvajanja represije je imel
določene prednosti; zelo težko je bilo prebiti mrežo represije, sistem je bil imun na vpliv
dobro povezanih sorodnikov žrtev in hkrati omogočal zanikanje vlade za kakršnokoli
odgovornost kršenja človekovih pravic (Torre, De Riz, 2008). Sočasno je poskrbel, da je bila
vanj vključena velika večina oboroženih sil, policije ter civilistov (Soledad Catoggio, 2010).
Vojaški oddelki so možne nasprotnike imenovali na podlagi njihovih dejavnosti, do neke
mere pa tudi na podlagi povezav ljudi s »tolpami subverzivnih kriminalcev« ali s »tolpami
terorističnih kriminalcev«, kot so jih imenovale policijske in vojaške obveščevalne službe
(Aguila, 2006). Vsako poveljstvo je imelo svoj list osumljencev, ki so ga pogosto dopolnili z
informacijami, pridobljenimi z mučenjem. Zaradi tega je večkrat prišlo do več seznamov
osumljencev, na katerih je bilo več tisoč nedolžnih, ki so končali v priporu (Brown, 2010).
Najpomembnejši element represije je predstavljala tajnost, saj so bili mnogi najokrutnejši
zločini opravljeni brez zapisnika in brez sledi. Vladni uslužbenci na vseh nivojih, člani sodstva,
policija in oborožene sile so bili naučeni, da nimajo nobenih informacij (Bouvard Guzman,
2004).

7.2.5 SODELOVANJE Z DRUGIMI DRŽAVAMI
Ljudje, ki jih je argentinska vojaška hunta iskala, so se pogosto zatekli v sosednje države.
Vlade Urugvaja, Čila in Argentine so sodelovale v operaciji »Kondor«, v kateri so si
obveščevalne službe medsebojno izmenjevale informacije o prevratnikih. Nato so prej
omenjene države dale dovoljenje agentom, da so odpotovali čez mejo ter ugrabili domnevne
pripadnike subverzije in jih mučili (Klein, 2011).
Vojaške hunte so si tudi izmenjevale informacije o najučinkovitejših sredstvih. Pri tovrstnih
izmenjavah so sodelovale tudi ZDA z obveščevalno službo CIA, saj so podpirale boj proti
komunizmu. Prav tako so sodelovale tudi številne multinacionalke, ki so si prizadevale za
uvedbo »čistega« kapitalizma v Latinski Ameriki (Klein, 2011).
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7.3 »DESAPARECIDOS«
Vojaška hunta na oblasti je povsod videla subverzijo. Za državnega sovražnika je imenovala
vsakogar, ki je širil ideje, katere so bile v nasprotju z zahodno civilizacijo (Bouvard Guzman,
2004). Po prihodu na oblast je hunta takoj začela s »Procesom narodne reorganizacije«, pri
katerem je z uporabo terorja želela odstraniti podpornike subverzije in nasprotnike režima
(Ludwin King, 2011). »Desaparecidos« so osebe, ki so izginile zaradi uporabljene vojaške
represije (Bevernage, Aerts,2009).
Večina izginotij se je zgodila v obdobju med 1976 in 1979, torej od začetka državnega udara
do obiska Medameriške komisije za človekove pravice leta 1979 (Feierstein, 2006). Skupno
značilnost vseh izginulih predstavlja dejstvo, da jih je vojaška hunta določila kot oviro za
njihov gospodarski in socialni program. Nekateri so bili nasprotniki, večina ljudi pa je gojila
vrednote, ki jih je vojaška hunta hotela zatreti (Klein, 2011). Ljudje so izginjali tudi zaradi
tega, ker so bili priče nasilnim incidentom represivnih organov (Bouvard Guzman, 2004).
Večino izginulih so tako predstavljali nenasilni aktivisti, delavci v tovarnah, kmetje, študentje
in univerzitetni profesorji, ljudje v barakarskih naseljih (Klein, 2011), pripadniki različnih
cerkva, člani socialistične in peronistične stranke (Abreu Hernandez, 2002) ter pripadniki
različnih družbenih organizacij (Feierstein, 2006). Med izginulimi so bili tudi ljudje drugih
narodnosti: Urugvajci, Brazilci, Čilenci, Švicarji, Francozi, Španci, Italijani, Nemci, Perujci,
Paragvajci, Izraelci, Američani (Bouvard Guzman, 2004), Judje (A Tragedy of ..., 1984 ) in celo
nekateri Slovenci6 (V Argentini odkrili …, 1982). Po ponovni vzpostavitvi demokracije je več
kot 50 vlad poslalo diplomatske zahteve za skupno 3.000 izginulih (Bouvard Guzman, 2004).
Izginili so številni družinski člani, sosedje in prijatelji preganjanih (Aguila, 2006). Ponavadi so
izginili samo starši, otroke pa so ugrabitelji pustili v stanovanju sosedov, ki so jim naročili, da
morajo otroke odpeljati na najbližjo policijsko postajo, če se svojci v enem tednu ne zglasijo
po otroke. Nekatere otroke so pustili tudi na domu ali jih odpeljali v tajne internacijske
centre za otroke izginulih, kjer so nato čakali na posvojitev (Bouvard Guzman, 2004).
Med ugrabljenimi so bile tudi nosečnice, ki so predstavljale okoli 10 % vseh izginulih (Walz,
2009). Številne nosečnice so rodile v porodnišnicah internacijskih taborišč, kjer so jim odvzeli
otroke in jih dali v posvojitev. Ocenjujejo, da se je v internacijskih taboriščih rodilo okoli 500
otrok (Ludwin King, 2011), ki so jih uvrstili v program za prenovo družbe in ustvarjanje
vzornih državljanov. Kraje in posvojitve otrok so bile del organizirane državne operacije
(Klein, 2011). Otroke so največkrat dobili ali kupili pari, ki so simpatizirali z vojaško vlado, ali
vojaški uradniki, ki so sodelovali pri mučenju in umorih otrokovih staršev (Ludwin King, 2011)
in niso mogli imeti svojih otrok. V nekaterih porodnišnicah so celo obstajali seznami žena
vojaških oficirjev, ki so želele posvojiti otroke (Bouvard Guzman, 2004). Uradniki so po
rojstvu otrok ponaredili njihove rojstne liste oziroma posvojitvene dokumente (Ludwin King,
2011). Posvojitelji so potem otroke vzgajali skladno s krščanskimi in kapitalističnimi
vrednotami ter v skladu s tistim, kar je za vojaško hunto pomenilo »normalno« in zdravo.
Prav tako posvojenim otrokom niso izdali njihovega izvora (Klein, 2011), tako da je večina teh
otrok še danes pogrešanih (Abreu Hernandez, 2002). Ko je javnost izvedela o ugrabitvah in
nezakonitih posvojitvah, se je za te otroke pojavilo in uveljavilo ime »drugotni izginuli«
(»second disappearances«) (Ludwin King, 2011).
6

Izginotja Slovencev dokazujejo tudi nekatera slovenska imena s seznamov pogrešanih kot so »Beovic (Bejovič),
Kowal (Kobal), Princic (Prinčič), Stanislao (Stanislav)« (V Argentini odkrili …, 1982, str. 8).
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Realno število izginulih oseb med argentinsko diktaturo ni znano, saj je oblast uničila večino
dokazov. V času diktature je bilo dokumentirano ugrabljenih, mučenih in ubitih okoli 13.500
ljudi (Walz, 2009). Človekoljubne organizacije poročajo o večjem številu izginulih, saj se med
viri največkrat omenja ocena 30.000 izginulih (Ludwin King, 2011). Te ocene ne zajemajo
okoli 500.000 izgnanih judi (Walz, 2009).
Nacionalna komisija za izginule osebe preiskala izginotja ter izdala obsežno poročilo Nunca
Más, v katerem ugotavlja, da so med izginulimi prevladovali moški (Bouvard Guzman, 2004)
ter mlado oziroma delovno aktivno prebivalstvo v starosti 16 do 35 let (Walz, 2009), med
katerimi je bilo največ delavcev, študentov in pisarniških uslužbencev (Grafikon 2) (Abreu
Hernandez, 2002).
Grafikon 2: Poklic izginulih med »umazano vojno« v Argentini.
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Vir: Abreu Hernandez, 2002.
Vojaška hunta je imela z izginotjem ljudi več prednosti. Neobstoj vidnih žrtev je močno
zmanjšal mednarodno medijsko pozornost, saj do odkritja trupel niso mogli preganjati
storilcev. Kasneje je vojaška vlada zaradi naraščajočih pritiskov poskušala zmanjšati škodo
tako, da so zanikali njihov obstoj in začeli govoriti o mrtvih (Bevernage, Aerts,2009).
Zaradi vse več izginulih oseb je javnost začela zahtevati od vlade, da jim pove kam so jih
odpeljali. Toda vojaška hunta je reakcijo javnosti kljub vse številčnejšim dokazom o izginulih
uspela utišati s kombinacijo izvajanja strahu in gospodarskega razvoja (Brown, 2010).
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8

CIVILNO GIBANJE MATERE MAJSKEGA TRGA

Vojaška hunta je s prepovedjo političnih strank utrdila moč ter vzpostavila nekakšen politični
vakuum (McGary, 2009). Zaradi stalno navzoče represije ni bilo mogoče vzpostaviti opozicije
vojaški hunti (Schneider, 2000). Edini način sistematične opozicije je predstavljal pojav
civilnih gibanj in skupin (McGary, 2009), ki so nastala kot odgovor na vojaško diktaturo,
katera je pod pretvezo »umazane« vojne proti oboroženimi gverilskimi skupinami ugrabljala,
mučila in pobijala politične nasprotnike (O’Keeffe, 2009).
Skupine žensk so postale pomembna opozicija režimu, saj je vojska zanemarjala pomen
žensk kot političnega akterja. Tako so ženske postale organizatorke civilnih gibanj (McGary,
2009). Najpomembnejše žensko civilno gibanje, ki je nastalo zaradi izginotja družinskih
članov v času zadnje argentinske diktature, je bilo gibanje Matere Majskega trga (»Las
Madres de la Plaza de Mayo«), znotraj katerega se je kasneje izoblikovala veja, imenovana
Babice Majskega trga7 (»Abuelas de la Plaza de Mayo«). Obe gibanji sta predstavljali
alternativo oboroženemu boju, s svojim nenasilnim delovanjem pa sta postali zgled ostalim
latinoameriškim civilnim gibanjem, da bi z nenasiljem dosegli socialno pravičnost in mir v
državi (Abreu Hernandez, 2002).

8.1 OBLIKOVANJE CIVILNEGA GIBANJA MATERE MAJSKEGA TRGA
Vojaška hunta je uporabljala izginotja ljudi kot sredstvo zastraševanja in za dosego
družbenega nadzora (McGary, 2009). Izginotje otroka je staršem in celotni družini
predstavljalo šokantno osebno tragedijo, zato so se starši počutili nemočne in se spraševali,
kaj so storili narobe, da so otroci izginili (Bouvard Guzman, 2004).
Nekateri ljudje so v strahu, da bi vojaška hunta škodovala izginulim, odnehali z iskanjem leteh (McGary, 2009). Drugi se niso želeli sprijazniti z nepojasnjenim izginotjem sorodnikov
(Abreu Hernandez, 2002). Med slednjimi je bila tudi majhna skupina žensk, ki ni želela
molčati in sprejeti uradnih pojasnil o izginotju (McGary, 2009), saj so obstajali trdni dokazi,
da so njihove otroke ugrabile vojaške ali paravojaške skupine (Bennett, Ludlow, Reed, 2013).
Mnogo ugrabitev se je izvršilo pred očividci, prav tako je ministrstvo za notranje zadeve
potrdilo, da je imelo stike z nekaterimi izginulimi (Abreu Hernandez, 2002).
Iskanje izginulih otrok je bil dolgotrajen proces. Otroke so iskale predvsem ženske na vseh
možnih lokacijah: v internacijskih centrih, zaporih na podeželju in v mestih, policijskih
postajah, vladnih institucijah (Abreu Hernandez, 2002) in bolnišnicah. Ženske so v državnih
institucijah več ur stale v vrsti ter čakale na odgovor uslužbencev. Ponavadi so jim odgovorili,
naj se vrnejo naslednji dan (Bouvard Guzman, 2004), saj sodišča in policijske ustanove niso
želele razkriti nobenih podrobnosti o izginjanju ljudi (McGary, 2009). Vlada je zanikala
vpletenost v izginotja in trdila, da za njimi stojijo paravojaške organizacije oziroma so se
izginuli odločili zapustiti državo po lastni volji (Malomud, 2013). Matere tako niso nikoli
izvedele, kaj se je zgodilo z njihovimi otroki, saj je oblast odstranila vse dokaze (Skidmore,
Smith, 2001).
7

Medtem ko so Matere Majskega trga svoje delovanje osredotočile na pridobivanje informacij o izgubljenih
otrocih, so se Babice Majskega trga osredotočile na pridobivanje informacij o izginulih vnukih – tistih, ki so
izginili skupaj s starši in tistimi, ki so se rodili nosečnicam v internacijskih taboriščih. Po sestopu vojaške hunte z
oblasti je postal njihov glavni cilj odkrivanje prave identitete nelegalno posvojenih otrok in jih vrniti k biološkim
družinam (Ludwin King, 2011).
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Matere izginulih so bile prepričane, da se je ta tragedija zgodila le njim, a so kmalu spoznale,
da so takšno tragedijo doživele številne ženske, ki so prav tako čakale v vrstah na informacije
(Bouvard Guzman, 2004). Med iskanjem informacij so se začele spoznavati med seboj, si
izmenjevati izkušnje, zgodbe, upanje in solidarnost (Abreu Hernandez, 2002). Na ministrstvih
so preko policistov, ki so klicali matere v pisarne, pridobile naslove ostalih žensk, ki so prav
tako trpele zaradi izgube otrok. Ker je bilo prenevarno, da bi se sestajale na ministrstvih ali
ostalih javnih prostorih, so se začele zbirati na domovih nekaterih mater. Največkrat so se
zbirale pri Azuceni De Vicente, ki je opogumljala ostale in bila pobudnica shodov na Majskem
trgu. Večkrat so se zbirale tudi v buenosaireških cerkvah (Bouvard Guzman, 2004).
Iskanje informacij na različnih krajih je bilo neuspešno, zato so se odločile za politično
aktivnost (Taylor, 2001). De Vicentejeva je predlagala, da bi odšle na buenosaireški glavni trg
(Bouvard Guzman, 2004), na katerem so se v preteklosti že dogajale demonstracije (Walz,
2009). Trg je tako predstavljal odlično lokacijo za izražanje nezadovoljstva, saj so se na trgu
nahajale predsedniška palača, vladne ustanove, trgovine in katedrala, trg pa je predstavljal
tudi javni prostor, na katerem se nahaja veliko ljudi, ki bi jih lahko opazili. Poleg tega bi jih
vojska na takšnem mestu težje ugrabila (Abreu Hernandez, 2002).
Prvič so se v javnosti pojavile v soboto, 30. aprila 1977 ob 11. uri (Abreu Hernandez, 2002).
Na trg so prišle ločeno, s seboj so imele le osebni dokument in avtobusno vozovnico
(Bouvard Guzman, 2004). Zbralo se je 14 mater (D'Alessandro, 1998), a ker je bil takrat trg
prazen, so se dogovorile, da bodo s shodi nadaljevale ob petkih (Bouvard Guzman, 2004).

8.2 DELOVANJE
Na notranjem ministrstvu je skupina mater pridobila podatke o ostalih ženskah, ki so čakale v
vrstah, jih obiskala ter povabila, da se jim pridružijo na mirnih shodih na Majskem trgu.
Nekatere so se pridružile, druge so jih samo podpirale, saj bi lahko njihova udeležba na
shodih povzročila ogorčenje v družini ali med znanci (Bouvard Guzman, 2004).
Matere so se zbirale v cerkvah, čeprav so jim v nekatere prepovedali vstop. Na srečanjih so
načrtovale dejavnosti, pisale pisma in peticije (Bouvard Guzman, 2004) ter jih pošiljale
vladnim uradnikom. Izdelovale so plakate, ki so jih ponoči objavile na podzemni železnici ali
avtobusih. Pred vrati katedrale so puščale letake, na katerih so bile zapisane besede papeža
Pavla VI: »Če želite mir, branite življenje!«. Eden izmed načinov vzbujanja pozornosti je bilo
tudi pisanje kratkih sporočil na pesose (Abreu Hernandez, 2002, str. 402).
Skupini je uspelo ustanoviti lastno komunikacijsko mrežo, ki je vključevala skrivne vohune.
Bivše zapornike so spraševale o podatkih ugrabiteljev in mučiteljev, od njih so tudi izvedele,
kaj se je dogajalo z njihovimi otroci v internacijskih centrih. Izprašale so tudi številne ljudi,
izpuščene iz internacijskih centrov, a nekateri niso spregovorili zaradi strahu pred represijo,
druge je nadzorovala policija in niso bili pripravljeni pomagati. V veliko pomoč so jim bili tudi
politični emigranti, ki so na začetku vojaške diktature zbežali v Evropo in ZDA. Sčasoma so se
v njihovo komunikacijsko mrežo včlanile skupine Mater z ostalih predelov Argentine
(Bouvard Guzman, 2004).
Na predlog De Vicentejeve so se septembra 1977, po večmesečnih shodih na Majskem trgu,
odločile za udeležbo na verski procesiji med Buenos Airesom in stolnico Lujan. Procesija je
pomenila dobro priložnost za pripovedovanje o izginulih otrocih in shodih skupine. Ena od
Mater je predlagala, da bi na procesiji nosile nekaj, po čemer bi se lahko med potjo
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prepoznale. Odločile so se za bele plenice, zaradi česar so izstopale že na sami procesiji. Še
bolj pa so vzbudile pozornost pred stolnico v Lujanu, kjer so v skupini molile za izginule
otroke, zato so jih mnogi ljudje ogovorili (Foss, Domenici, 2001).
Kljub temu, da se je njihovo število na shodih povečalo na več sto žensk, mediji o njih niso
poročali (Bouvard Guzman, 2004), saj je bil tisk pod strogo cenzuro vojaške hunte (Bennett,
Ludlow, Reed, 2013). Če so že poročali o njih, so objavljali žaljive vsebine (Bouvard Guzman,
2004). Zaradi tega so svoje akcije sprva širile ustno (Bennett, Ludlow, Reed, 2013), nato so se
odločile za objavo časopisnih oglasov.
5. oktobra 1977 so objavile oglas v časopisu La Prensa, v katerem so zahtevale resnico o
izginulih otrocih. Poleg imen izginulih otrok so objavile tudi njihove fotografije. Odgovora na
svoje zahteve niso dobile, zato so se odločile za peticijo, v kateri so zahtevale preiskavo
izginotij (Taylor, 2001). Dva meseca po objavi prvega oglasa, so se odločile za ponovno
objavo. Ko so se zbrale v cerkvi, da bi določile vsebino oglasa, so v cerkev vdrli policisti ter
aretirali več predstavnic skupine. Kljub temu, so objavile oglas (Bouvard Guzman, 2004).
Julija 1978 je v Argentini potekalo Svetovno prvenstvo v nogometu. Matere so izkoristile
dogodek ter pritegnile mednarodno pozornost, kljub poskusom vlade, da jim to prepreči.
Tujim političnim voditeljem in televizijskim postajam so pošiljale pisma, obenem pa
nadaljevale s shodi. Na enem izmed shodov so tuji novinarji o njih posneli reportažo
(Bouvard Guzman, 2004).
Sodelovale so s številnimi človekoljubnimi organizacijami. Skupaj z njimi so vložili več peticij,
s katerimi so od vojaške hunte zahtevali takojšnjo preiskavo izginotij, izpustitev nezakonito
pridržanih oseb, izpustitev priprtih brez obtožb in takojšnje sojenje odgovornim za izginotja.
K tej peticiji so dodali še seznam izginulih in pridržanih oseb (Abreu Hernandez, 2002).
Opozarjanje na kršenje človekovih pravic je povzročilo, da je v Argentino prišlo več komisij, ki
so preučevale to kršenje. Amnesty International je leta 1976 poslal komisijo, ki je poročala o
izginulih. Tudi ZDA so na podlagi preiskave ugotovile številne kršitve človekovih pravic
(Taylor, 2001). Leta 1979 je Organizacija ameriških držav poslala v Argentino Medameriško
komisijo za človekove pravice, zaradi česar je v Buenos Aires prišlo pričati okoli 3.000 mater
iz cele države. Hunta tega ni mogla preprečiti (Icken Safa, 1990).
Sčasoma so Matere postajale vedno bolj mednarodno prepoznavne. Leta 1978 so začele
potovati v tujino, kjer so se sestajale z vodilnimi politiki, novinarji in humanitarnimi
skupinami ter jih opozarjale na kršenje človekovih pravic in nerešen problem izginulih
(Bouvard Guzman, 2004). Zahtevale so pomoč vlad Severne Amerike in Evrope, prav tako pa
so zahtevale, da tuje vlade zmanjšajo ekonomsko in politično pomoč vojaški hunti (Bennett,
Ludlow, Reed, 2013). Številne mednarodne organizacije so jih vabile v tujino, kjer so
predavale o dogajanjih med diktaturo ali pa sodelovale z drugimi socialnimi gibanji (Bosco,
2001). Potovanja so povzročila, da jih je vojaška hunta pustila na miru, saj ni želela škoditi
svojemu že tako načetemu ugledu v svetu (Bouvard Guzman, 2004).
Kljub temu, da je v Argentini v času diktature že obstajalo več organizacij, ki so se borile za
človekove pravice, so želele ustanoviti svojo organizacijo. Tako so 22. avgusta 1979
ustanovile nepolitično združenje, imenovano Matere Majskega trga (»Asociación Madres de
Plaza de Mayo«). Za predsednico so imenovale Hebe de Bonafini (Bouvard Guzman, 2004).
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Matere so bile kljub hudim pritiskom vojaške hunte in finančnim omejitvam ves čas aktivne.
Leta 1980 so se odločile, da bodo podpirale različne dejavnosti v vseh krajih, kjer bo možno
uradno ustanoviti novo skupino Mater (Bosco, 2001). Istega leta so začele izdajati lastno
poročilo, v katerem so objavljale svoje dejavnosti, pesmi in svoja razmišljanja. Ustanovile so
tudi svoj časopis (Bouvard Guzman, 2004).
Skupaj z drugimi človekoljubnimi organizacijami so organizirale večje demonstracije. Tako so
decembra 1981 organizirale prvi 24-urni pohod, s katerim so želele obeležiti dan človekovih
pravic. Pridružili so se jim številni somišljeniki. Ob praznovanju četrte obletnice delovanja so
priredile shod, ki so se ga udeležili tudi pridružili podporniki iz številnih latinoameriških in
evropskih držav. Organizirale so več shodov na Majskem trgu, ki so se jih je udeleževalo
vedno več ljudi, nezadovoljnih z neuspešno politiko vojaške hunte (Bouvard Guzman, 2004).
Dosegle so napoved vojaške hunte o izdaji seznama izginulih oseb med »umazano« vojno,
toda v času predsedovanja Bignoneja je hunta sporočila, da ga ne bo objavila in napovedala
amnestijo za vojake. Matere so zaradi tega protestirale in skupaj s sindikati 5. decembra
1982 organizirale vsesplošno stavko (Bouvard Guzman, 2004). 10. decembra 1982 so
organizirale celodnevni shod, imenovan Shod odpora (»March of Resistance«) (Bennett,
Ludlow, Reed, 2013). Zadnji protest proti vojaški vladi so organizirale 9. decembra 1983, na
katerem se je zbralo okoli 30.000 Mater. Na shodu so bili prisotni tudi predstavniki vseh
političnih strank in podporniki s celega sveta (Bouvard Guzman, 2004).
Prvotna skupina navidezno nenevarnih mater se je razvila v enega pomembnejših političnih
akterjev Argentine (McGary, 2009). Opozarjale so na zločine avtoritarnega režima in postale
edina skupina, katera se je odkrito soočila z nasilnim diktatorskim režimom, ki jih je
neposredno prizadel z ugrabljanjem in ubijanjem otrok. Zahtevale so pravico in spoštovanje
človekovih pravic, oporekale so vojaški hunti in sodelovale pri njenem strmoglavljenju ter
skušale doseči mir v nasilnem in zatiralskem okolju, zaradi česar so prejele številne nagrade
in priznanja že med diktaturo (Premios, menciones …, 2013).

8.3 ZNAČILNOSTI
Na shodih so se srečevale matere vseh starosti (Abreu Hernandez, 2002), ki so prihajale iz
različnih verskih in političnih okolij. Skupno jim je bilo dejstvo, da so bili njihovi otroci
ugrabljeni in verjetno ubiti (Bennett, Ludlow, Reed, 2013).
Večina jih je imela dokončano le osnovnošolsko izobrazbo (Abreu Hernandez, 2002), saj je
bilo za Argentino značilno, da se ženske ne šolajo, ampak skrbijo za družino. Redke ženske so
imele višješolsko izobrazbo. V večini primerov so bile gospodinje ali pa so bile zaposlene v
značilnih ženskih poklicih (osnovnošolske učiteljice, pisarniške uslužbenke, socialne delavke,
trgovke v manjših trgovinah). Pred ustanovitvijo gibanja niso sodelovale v političnih bojih
(Bouvard Guzman, 2004). Pripadale so različnim socialnim razredom, največ je bilo pripadnic
delavskega razreda, kar ustreza tudi strukturi izginulih (Taylor, 2001).
Ena njihovih najpomembnejših značilnosti je uporaba nenasilnih dejanj za dosego svojih
ciljev. V Latinski Ameriki je bila namreč uporaba tovrstnih dejanj ena mnogih strategij, ki so
jih uporabljali za doseganje družbenih sprememb. Med ostale strategije uvrščamo še
oboroženi boj, oboroženi odpor in gverilskega bojevanja, ki so jih uporabljali šele takrat, ko
so bile druge strategije izčrpane ali kadar ni bilo mogoče najti nobene druge možnosti (Abreu
Hernandez, 2002).
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V nadaljevanju so opisani štirje izstopajoči simboli Mater; shodi na Majskem trgu, zahteve na
shodih, bele plenice kot naglavna ruta ter uporaba fotografij izginulih otrok. Vsak od teh
simbolov je imel drugačno vlogo v protestih (Foss, Domenici, 2001).

8.3.1 SHODI NA MAJSKEM TRGU
Prva pomembna značilnosti Mater je kraj njihovih demonstracij. Zbirale so se na Majskem
trgu, ki predstavlja glavni trg v Buenos Airesu. Njegovo ime obeležuje spomin na Majsko
revolucijo leta 1810, ki je sprožila začetek boja za neodvisnost Argentine izpod španske
kolonialne nadoblasti (Allmark, 2008). Na tem trgu je bila razglašena neodvisnost Argentine,
tu pa so se tudi odvijale številne demonstracije skozi celotno zgodovino (Bouvard Guzman,
2004). Kot urbani prostor ima Majski trg zelo velik kulturni pomen, saj se na njem nahajajo
pomembne vladne, verske in kulturne zgradbe (Allmark, 2008).
Odločitev, da bodo shodi Mater potekali na Majskem trgu, se je oblikovala spontano. Prvič so
se Matere srečale pri vhodu v cerkev, nato pa se večkrat premaknile na Majski trg, kjer so
zbirale podpise ali predložile peticijo na vladne ustanove, ki se nahajajo na Majskem trgu
(Foss, Domenici, 2001).
Prisotnost vse več žensk je opazila tudi oblast, ki je poslala policijo na trg, da bi jih pregnala.
Eden izmed policistov jim je naročil kroženje po trgu, saj so bile demonstracije prepovedane.
Matere so začele korakati okoli piramide v nasprotni smeri urinega kazalca (Slika 8) (Bouvard
Guzman, 2004).
Slika 8: Kroženje Mater Majskega trga okoli spomenika, posvečenega majski revoluciji.

Vir: Madres de Plaza …, 2012.
Sprva so s shodi oklevale, saj sta jim policija in vojska grozili s represijo (Skidmore, Smith,
2001) zaradi očitnega kršenja zakonodaje proti javnim demonstracijam. Najprej so njihovi
shodi potekali ob petkih (Bouvard Guzman, 2004), kasneje pa ob četrtkih (Foss, Domenici,
2001) okoli spomenika Majske revolucije do predsedniške palače (Bosco, 2001).
Na shodih so zahtevale informacije o izginulih otrocih: zakaj so jih ugrabili, kje jih skrivajo in
če so živi ali mrtvi (Foss, Domenici, 2001). Ženske si niso ustvarjale iluzij, da so otroci živi.
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Vedele so, da so bili njihovi otroci mrtvi, a so hotele dobiti potrditev vojaške vlade, da so bili
njihovi otroci usmrčeni oziroma ali obstaja možnost, da bi pokopale njihove ostanke
(Skidmore, Smith, 2001).

8.3.2 PLENICA OZIROMA BELA NAGLAVNA RUTA
Matere na shodih niso smele nositi protestnih znakov, saj bi jih zaradi tega aretirali. Namesto
tega so na glavah nosile bele plenice ali rute, na katere so izvezle imena izginulih otrok.
Tovrstno vizualno znamenje jim je omogočalo hitrejše prepoznavanje med seboj, vzbujanje
pozornosti, širjenje sporočila ter pridobivanje podpornikov (Foss, Domenici, 2001).
Plenice so predstavljale simbol ljubezni, enotnosti in obsodbo nasilja. Postopoma so začele
plenice zamenjevati z belimi bombažnimi rutami (Foss, Domenici, 2001).
Obstaja več razlag za nošenje plenic kot naglavne rute. Rute so prvič nosile na romanju do
stolnice Lujan, kjer so z njimi vzbudile veliko pozornosti, saj se je o njih govorilo še več
tednov po romanju. Zato so se odločile, da bele rute postanejo njihov zaščitni znak (Bouvard
Guzman, 2004). Po drugi razlagi naj bi rute prvič nosile, ko je Argentino obiskal ameriški
veleposlanik in na Ministrstvo za zunanje zadeve naslovil seznam pogrešanih oseb. Matere
so se zbrale zunaj stavbe, toda želele so imeti nekaj, s čimer se bodo lahko prepoznale v
primeru, če bo katera priprta. Dogovorile so se, da bodo nosile bele robce, in od tedaj dalje
je ruta postala nenadomestljiv simbol Mater Majskega trga (Foss, Domenici, 2001).

8.3.3 OBRISI IN FOTOGRAFIJE
Na začetnih shodih si Matere zaradi represije niso upale s sabo nositi plakatov, zato so imele
s sabo fotografije otrok (Klein, 2011). Kasneje so na plakate z velikimi tiskanimi črkami
napisale ime, datum izginotja, besedo »desparecido« (»Izginul«) in zraven prilepile njegovo
fotografijo in jih nato kazale na shodih (Abreu Hernandez, 2002).
Leta 1981, ko se je shodu pridružila skupina umetnikov, se je porodila ideja, da bi izdelali
brezoblične podobe ljudi v človeški velikosti in jih prinesli s sabo. Izrezali so silhuete, jih
pobarvali in nato lepili po stenah, stavbah in drevesih po mestu (Foss, Domenici, 2001).
Matere so si izbrale še več simbolov, ki so jih začele uporabljati leta 1981, ko so se odločile za
24-urni pohod, imenovan »Pohod plakatov«, ki je nato postal tradicionalen. Pohod, na
katerem so prvič uporabile slike in obrise izginulih, se je zgodil 21. septembra 1983. Na tem
pohodu je vsaka mati nosila plakat s povečano fotografijo njenega izginulega otroka ter
zraven napisano ime, starost in datum izginotja (Foss, Domenici, 2001).

8.3.4 GESLO IN ZAHTEVE
Na prvih shodih še niso uporabljale plakatov z gesli, ampak so tiho krožile po Majskem trgu z
belimi naglavnimi rutami, na katere so izvezle imena izginulih otrok. Nastopale so kot
obupane in žalujoče matere, ki so želele vedeti, kam so izginili njihovi otroci (Klein, 2011).
Najprej so uporabljale geslo »Odpeljali so jih žive, takšne hočemo nazaj!« (Johnston,
Almeida, 2006), po Svetovnem nogometnem prvenstvu leta 1978 pa so nastopile z geslom
»Vrnite jih žive!« (Slika 9) (Abreu Hernandez, 2002). Geslo so imele izvezeno na robu
naglavnih rut skupaj z datumom izginotja njihovih otrok (Foss, Domenici, 2001).
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Po koncu diktature, ko je obstajala vse manjša možnost, da se bodo izginuli pojavili živi, so se
Matere začele boriti za pravico in mir. Želele so doseči kaznovanje odgovornih za izginotja
(Abreu Hernandez, 2002), zato je nastalo geslo »Pravica in kazen za odgovorne«
(D'Alessandro, 1998).
Slika 9: Shod Mater Majskega trga na Majskem trgu leta 1983, na katerem uporabljajo geslo
»Vrnite jih žive!«.

Vir: Mothers of Plaza …, 2013.

8.4 ODZIV OBLASTI NA SHODE MATER MAJSKEGA TRGA
Ko se je na Majskem trgu zbirala manjša skupina žensk, je bila oblast prepričana, da gre samo
za skupino ubogih, starih žensk, zato so jih prezrli. Po povečanju njihovega števila so na trg
poslali policijo, ki je najprej pridobila njihove podatke in jih nato pregnala. Kljub preganjanju
s trga, so se Matere še vedno vračale nanj (Bouvard Guzman, 2004).
V začetni fazi protestov na Majskem trgu jim je vloga mater ponudila določeno varnost.
Vojaška hunta, kot zagovornica krščanskih in družinskih vrednot, ni mogla streljati nanje
sredi javnosti, zato so jih skušali odvrniti na drugačne načine (Taylor, 2001). Mnogim
članicam so policijske sile domov poslale slike njihovih otrok, posnete med procesom
mučenja (Bouvard Guzman, 2004).
Matere so z vsakim shodom na Majskem trgu tvegale življenje, saj je bilo na trgu veliko
policistov in varnostnikov (Abreu Hernandez, 2002). Policija jih je preganjala z uporabo
solzivca in s streljanjem nabojev v zrak (Taylor, 2001). Pogosto je policija prijela več pripadnic
in jih odpeljala na policijske postaje v pripor, na kar so se Matere odzvale z zahtevo po
aretaciji vseh pripadnic ali pa so odšle na policijske postaje in zahtevale izpustitev priprtih
članic (Bouvard Guzman, 2004). Aretirali so tudi več tujih dopisnikov zaradi poročanja o
njihovih shodih (Taylor, 2001). Medtem ko je hunta tuje novinarje preganjala, je domače
medije izrabljala za premišljeno posmehovanje Materam. Označila jih je kot »nore stare
ženske«, katerih otroci so komunisti. Hunti je uspelo izolirati in oslabiti gibanje in na ta način
opozoriti ostale skupine, ki bi se uprle vojaškemu režimu. Taktika posmehovanja je bila zelo
uspešna, saj še danes vpliva na dojemanje Mater (Bennett, Ludlow, Reed, 2013).
Zaradi neupoštevanja prepovedi zbiranja so policisti začeli Materam groziti na domu ali na
poti na Majski trg (Taylor, 2001). Ker so bili ti ukrepi neuspešni, se je vojaška hunta odločila
za poseg znotraj gibanja. Pod pretvezo žalujočih sorodnikov izginulih je na skrivaj vtihotapila
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enega izmed vodilnih mučiteljev (Klein, 2011), ki je zbiral njihove podatke za oborožene sile.
Decembra 1977 so policisti pod krinko ugrabili devet članic Mater, ki so jih prijeli po sestanku
v cerkvi, nekaj dni kasneje pa še tri. Takšna represija je povzročila upad članstva, saj so se
številni ljudje prestrašili, da bodo tudi sami postali žrtve represije (Bouvard Guzman, 2004).
Leta 1978 je gibanje Mater Majskega trga doživljalo enega najtežavnejših obdobij, saj je
vojska okrepila nadlegovanje in zapiranje članic, poostrila policijski nadzor na Majskem trgu
(Slika 10) ter jim tako onemogočila vstop (Taylor, 2001). Matere so kljub prepovedi prihajale
na trg, le da so se temu prilagodile: zbirale so se na enem delu trga in tekale na drugo stran
ter pazile, da jih pri tem niso ujeli. S takšnimi ukrepi so nadaljevale še večino leta 1979. Ob
koncu tega leta so se odločile, da bodo ponovno začele s shodi na Majskem trgu (Bennett,
Ludlow, Reed, 2013).
Slika 10: Poostren nadzor na Majskem trgu nad Materami.

Vir: Las Madres de…, 2013.
Po ustanovitvi združenja in sodelovanju s številnimi tujimi vladami so se Matere v letu 1980
soočale s povečano stopnjo represije, poleg tega jim je vojaška hunta prepovedala srečanja
na Majskem trgu. Zato so bile prisiljene spremeniti svojo taktiko: na trgu so se pojavljale
druge dneve in vedno druge ure, zbirale so se v kavarnah in nekaterih cerkvah (Bouvard
Guzman, 2004), se skrivale ali udeleževale tradicionalnih verskih procesij, na katerih so
ljudem razlagale vzroke za shode (Bouvard Guzman, 2007; Bennett, Ludlow, Reed, 2013).
Na Majskem trgu so se ponovno pojavile februarja 1980 in presenetile policiste, ki jih niso
mogli ustaviti. Policija je Matere s trga preganjala s pomočjo pendrekov in psov ter jih pri
tem mnogo aretirala. Varnostne sile so po njihovih hišah risale grafite z žaljivo vsebino in jih
označevale kot matere teroristov (Bouvard Guzman, 2004).
Ko so komisije različnih mednarodnih organizacij ugotovile kršenje človekovih pravic in ko so
druge države začele uvajati gospodarske sankcije proti Argentini, je vojaška hunta spoznala,
da morajo začeti upoštevati Matere (Taylor, 2001). Vladni uradniki so skušali Matere pomiriti
s posameznim obravnavanjem kršitev človekovih pravic, ter tako poskušali odvrniti
pozornost od represije (Foss, Domenici, 2001).
Po letu 1981, ko je bila država v hudi gospodarski krizi, se je represija zmanjšala zaradi
dragega izvajanja le-te, saj je država izvajala represijo že nad celotno družbo. Policija je
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posegala v številne protivladne demonstracije, niso pa poskušali zatreti drugih znakov
opozicije kot so Matere Majskega trga ali Multipartidario (Oakes, 2006).

8.5 ŠIRJENJE NJIHOVIH IDEJ
Prvotno se je na Majskem trgu zbralo 14 žensk. Njihovo dejanje je opogumilo ostale ženske,
ki so prav tako doživele izginotja svojih otrok (Taylor, 2001), da so se kljub nevarnosti
pridružile shodom (Brown, 2010). Do junija 1977 se je število protestirajočih žensk na
Majskem trgu povečalo na 60. Njihovo število je postopoma še naraščalo, tako da se je do
oktobra istega leta njihovo število povzpelo na 150 (Bouvard Guzman, 2004).
Odziv javnosti na njihovo delovanje je bil različen. Najprej jih je večina Argentincev ignorirala,
saj so se bali za svoje življenje. Nekateri mimoidoči so jih žalili, spet drugi so jim izrazili
podporo in solidarnost (Taylor, 2001). Postopoma je civilno gibanje začelo pridobivati
podpornike po celotni Argentini in tudi v tujini. Najprej so nastale nove skupine Mater v
obsežnem metropolitanskem območju Buenos Airesa (Bosco, 2001), kasneje pa so se Matere
začele neformalno zbirati tudi v mestu La Plata ter drugod po Argentini. Mednarodno
prepoznavnost so si zagotovile s shodi v času Svetovnega nogometnega prvenstva, ko so o
njih poročali tuji novinarji in s tem vzbudili zanimanje mednarodne javnosti. V številnih
evropskih in ameriških državah ter drugod po svetu so se oblikovale podporne skupine.
Nekateri pripadniki teh skupin so se Materam pridružili na shodih (Bouvard Guzman, 2004).
Njihovo število na Majskem trgu je močno naraslo leta 1979 s prihodom Medameriške
komisije za človekove pravice. Takrat je v Buenos Aires prišlo okoli 3.000 žensk iz cele države,
česar hunta ni mogla preprečiti (Taylor, 2001).
S širjenjem njihovih idej po ostalih mestih so se začele ženske vključevati v mreže Mater
(Bouvard Guzman, 2007), ki so se izoblikovale po celotnem ozemlju. Novoustanovljene
skupine so izvajale podobne javne shode na glavnih trgih v njihovih krajih in ob isti uri kot jih
je izvajala prvotna skupina Mater. Tako se je v mestu Tucuman leta 1983 skupina žensk, ki so
izgubile otroke, poimenovala Matere Majskega trga in začele s shodi ob četrtkih. Podobna
skupina treh Mater se je istega leta izoblikovala v provinci La Rioja, kjer so se Matere vsak
teden zbirale pred lokalno cerkvijo (Bosco, 2001). Nekatere Matere so iz oddaljenih krajev
potovale z avtobusom ali z vlakom več ur ali celo dni, da so prišle na Majski trg pridobiti
informacije o izginulih otrocih in izraziti medsebojno podporo (Allmark, 2008).
Prvotno Matere niso mogle pridobiti medijske pozornosti, pravnega svetovanja in podpore,
niti denarja in ostalih virov, ki so bili potrebni za delovanje po celotni Argentini. Namesto
sodelovanja z drugimi človekoljubnimi organizacijami so se odločile, da bodo poiskale pomoč
pri podpornikih v tujini, ki so jim bili pripravljeni pomagati. Zelo pomembno vlogo pri tem so
imeli argentinski izseljenci (Bosco, 2001), ki so ustanavljali podporne skupine po celotni
Zahodni Evropi (Nizozemska, Francija, Italija) (Bouvard Guzman, 2007). Matere so preko teh
povezav začele opozarjati svet na dogajanje v Argentini (Bosco, 2001).
Do leta 1982 je imelo gibanje številne podružnice Mater z več tisoč članicami po celotni
Argentini (Bouvard Guzman, 2004), do leta 1984 je v državi nastalo že 21 skupin Mater
Majskega trga (Bosco, 2001), ki so delovale v 20 mestih po Argentini in celem svetu (Bosco,
2004). Postale so simbol upora oblasti, saj so javno izpostavile svoje materinske občutke na
Majskem trgu in s tem prestopile delitev med javno in zasebno sfero (Allmark, 2008).
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9

POROČANJE SLOVENSKIH TISKANIH MEDIJEV

Z vzpostavitvijo vojaške diktature v Argentini se je začelo obdobje nasilja, kršenja človekovih
pravic in slabega gospodarskega stanja, kar je pritegnilo tuje medije k poročanju dogajanja v
Argentini. Številne medijske hiše so imele v Argentini svoje novinarje, ki pa so bili pod hudimi
pritiski in delovanjem represije. Vojaško hunto je namreč skrbela javna podoba države v
očeh tuje javnosti, zato je vlada uvedla splošno strogo cenzuro. Mnogi tuji novinarji so v času
»umazane« vojne izginili oziroma so jih ubili.
Novice o dogajanju med diktaturo so objavljali tudi slovenski časopisi. V tem poglavju bomo s
pomočjo izbranih dnevnih in tedenskih časopisov predstavili obveščenost prebivalcev
Slovenije o obravnavani tematiki.

9.1 O DRŽAVNEM UDARU
V tedniku Novi tednik ni bilo objavljenih člankov, ki bi se nanašali na vojaški udar v Argentini,
zato ga v nadaljevanju podpoglavja ne bomo več omenjali. Več so o državnem udaru in
nastopu diktature poročali Delo, Dolenjski list, Večer in Primorski dnevnik. Med omenjenimi
časopisi po poročanju izstopa dnevnik Delo, saj je vsakodnevno objavljal članke na omenjeno
tematiko. S primerjavo poročanja časopisov lahko ugotovimo veliko razliko med dnevniki in
tednikoma, saj sta tednika mnogo manj objavljala članke. Splošno gledano, je večina
poročala o državnem udaru, časniki Večer, Delo in Primorski dnevnik pa so poročali še o
sojenju in obtožbah zoper Isabel Peron.
Dolenjski list je poročal, da je v Argentini prišlo do vojaškega udara (Sprememba …, 1976). O
uspešno izvedenem državnem udaru in njegovih vzrokih so bralce obveščali tudi Delo (Udar v
Argentini, 1976), Večer (Tričlanska hunta, 1976) in Primorski dnevnik (Oborožene sile …,
1976). V Delu smo lahko podrobno opisano tematiko državnega udara zasledili skoraj vsak
dan. Tako je poročalo, da so vojaške sile z državnim udarom, ki se je zgodil v večernih urah
24. marca 1976, odstavile predsednico Isabel Peron, ki je poskusila pobegniti s helikopterjem
(Udar v Argentini, 1976). O poskusu pobega Peronove je pisal tudi Primorski dnevnik
(Oborožene sile …, 1976). Tednik Dolenjski list je bralca seznanil, da je bil udar pričakovan, a
so nekateri ljudje kljub temu mislili, da do njega ne bo prišlo (Sprememba …, 1976).
Vsi štirje časopisi so navajali, da je vojaški udar minil brez uporabe nasilja (Oborožene sile …,
1976; Sprememba …, 1976; Tričlanska hunta, 1976; Udar v Argentini, 1976), prav tako so
pisali o odreditvi hišnega pripora Peronovi. Dolenjski list in Primorski dnevnik pri tem nista
navajala lokacije pripora (Oborožene sile …, 1976; Sprememba …, 1976), medtem ko sta Delo
(Postopek proti Peronovi, 1976) in Večer (Zaprli dva …, 1976) navedla, da so ji odredili hišni
pripor ob vznožju Andov. Delo je poleg tega bralce seznanil o uvedbi preiskave zoper
Peronovo in njenim sodelavcem (Postopek proti Peronovi, 1976).
Večer (Tričlanska hunta, 1976), Delo (Udar v Argentini, 1976) in Primorski dnevnik (Hunta je
baje …, 1976) so pisali o zamenjavi tedanje vlade in prevzemu oblasti vojaške hunte. Delo je
pri tem še dodal, da so vsi člani vlade vojaki (Udar v Argentini, 1976).
O prvih ukrepih hunte po državnem udaru so največ objavljali Večer, Delo in Primorski
dnevnik, zato bomo v nadaljevanju primerjali le-te.

46

Primorski dnevnik in Delo sta poročala o pojavljanju nemirov v noči po državnem udaru, zato
so po ulicah glavnega mesta krožile vojaške patrulje, ki so preusmerjale promet po vnaprej
določenih ulicah (Udar v Argentini, 1976; Hunta je baje …, 1976). Primorski dnevnik je še
poročal o nedelovanju radijskih in televizijskih programov, ki pa so občasno objavljali
sporočila vojaške hunte (Argentinska vojaška hunta …, 1976). O tem Delo ni poročalo.
Oba časopisa sta tudi objavila novico o pozivu sindikalne organizacije k splošni stavki
delavcev (Argentinska vojaška hunta …, 1976). Delo je poimenovalo organizacijo, ki je k
stavki pozvala, ter navedlo število sindikatov, ki jo sestavljajo (Udar v Argentini, 1976), v
nadaljevanju pa je dodalo, da splošne stavke ni bilo, so pa stavkali v nekaterih tovarnah.
Omenilo je tudi, da ni prišlo do organizirane podpore Peronovi (V Argentini mir …, 1976).
Večer ni poročal o pozivu k splošni stavki, je pa objavil, da napovedane stavke ni bilo (Zaprli
dva …, 1976).
Vsi trije časniki so navajali prve ukrepe vojaške hunte. Primorski dnevnik je pisal o ukinitvi
določenih finančnih dejavnosti v državi, o preklicu ukrepov prejšnje vlade na vseh področjih
ter sprejetju nekaterih novih in o tem, da hunta ni razglasila policijske ure (Argentinska
vojaška hunta …, 1976; Hunta je baje …, 1976; Oborožene sile …, 1976). O teh ukrepih je
poročalo tudi Delo ter k temu dodalo še novice o ponovnem obratovanju letališč in umiku
tankov z Majskega trga, o uvedbi cenzure, o nadaljevanju straženja pomembnejših stavb v
Buenos Airesu (V Argentini mir …, 1976) in ustanovitvi izrednih vojaških svetov (Hunta zateza
..., 1976). Prve ukrepe vojaške hunte je navajal tudi Večer (Začasno …, 1976), ki je poročal o
ustanovitvi izrednih vojaških svetov (Videla – predsednik Argentine, 1976).
Dolenjski list je poročal o nameri vojske po ohranjanju reda in miru z vsemi razpoložljivimi
vojaškimi silami (Sprememba …, 1976). Delo (Udar v Argentini, 1976), Primorski dnevnik
(Oborožene sile …, 1976) in Večer (Videla – predsednik Argentine, 1976) so objavili ukrep, s
katerim je hunta nameravala ohranjati red in mir: uvedla je smrtne kazni za ljudi, ki bodo
ovirali oborožene sile pri delu, ter uvedla večletne zaporne kazni za delikte zlorabe oblasti,
korupcije in prevratništva. Večer (Zaprli dva …, 1976), Delo (Hunta zateza …, 1976), Dolenjski
list (Sprememba …, 1976) in Primorski dnevnik (Hunta je baje …, 1976) so poročali o prvih
aretacijah, zlasti peronističnih politikov. Pri tem so navajali različno število; Večer in Delo sta
poročala o 2000 aretiranih, Dolenjski list o 1500, Primorski dnevnik pa o 1000.
Vsi štirje časopisi so bralce obvestili o imenovanju novega predsednika in o glavni nalogi
vojaške hunte, »Procesu narodne reorganizacije« (Hunta je baje …, 1976; Novi šef Argentine,
1976; Sprememba …, 1976; Videla – predsednik Argentine, 1976). Delo (Novi šef Argentine,
1976) in Primorski dnevnik (Hunta je baje …, 1976) sta poročala tudi o prvih državah, ki so
priznale novo vojaško vlado.
Delo je nekaj dni po državnem udaru seznanilo bralce, da ni sledi o izrazitem upiranju hunti,
izvedbi množičnih aretacij ter o prvih procesih proti pristašem subverzije (Trd prijem hunte,
1976). Kmalu po tem je začelo poročati o prvih spopadih med vojsko in gverilskimi skupinami
(Novi šef Argentine, 1976). O teh spopadih je pisal tudi Dolenjski list (Sprememba …, 1976).
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9.2 O »UMAZANI« VOJNI
O poteku »umazane« vojne sta tednika Dolenjski list in Novi tednik zelo malo poročala,
nekoliko več je poročal Večer, medtem ko sta Primorski dnevnik in Delo zelo obširno
objavljala vsebine o nasilju in ugrabitvah. Časopisi niso poročali o sistematičnemu mučenju,
kar je posledica tajnega delovanja represivnih organov.
Novi tednik je objavil samo en članek o nasilju med »umazano« vojno, ki pravi, da je od leta
1976 dalje izginilo okoli 15.000 ljudi, več tisoč je zaprtih, mnogi so bili ubiti. Svetovno
prvenstvo v nogometu in navdušenje ob zmagi domače reprezentance sta pomagala vojaški
hunti preusmeriti pozornosti od nasilja. Objavil je tudi, da se proti vojaški hunti z nasilnimi
akcijami borita Ljudska revolucionarna armada in Montonerosi (Seničar, 1978), ni pa poročal
o ugrabitvah znanih ljudi ali atentatih.
Tudi Dolenjski list je javnost obveščal o nasilnih dogodkih v letih 1976 in 1977, v kasnejših
letih pa je prenehal z objavami o dogajanju v Argentini. V rubriki tedenski zunanjepolitični
pregled je objavil novice o umoru nekdanjega guvernerja province Salta (Tedenski
zunanjepolitični …, 1976a), o več mrtvih v napadu gverilcev v mestu Rosario (Tedenski
zunanjepolitični …, 1976b), o umoru vodje gverilske skupine Montonerosov ter o nemirnih
razmerah v državi zaradi spopadov med gverilo in vojsko (Tedenski zunanjepolitični …, 1977).
O nasilnih akcijah sta obširno poročala Delo in Primorski dnevnik. Tako sta oba poročala o
valu ugrabitev in političnih umorov (Peronova pred preiskovalci, 1976; Stranj, 1982).
Primorski dnevnik je še pisal o razmahu gverilskih gibanj (Stranj, 1982), Delo pa o
stopnjevanju nasilja in vse številčnejših političnih obračunih (Nemirna Argentina, 1976). Delo
je, za razliko od ostalih časopisov, mesečno beležilo število ubitih ljudi, medtem ko je
Primorski dnevnik v začetku leta 1977 objavil število ubitih v celem letu (Argentina 1976 …,
1977). Prav tako sta oba časopisa objavljala novice o zaostrovanju razmer, naraščanju števila
žrtev spopadov med mestno gverilo in vojsko (Še vedno …, 1976; Vukmirović, 1976),
izvajanju napadov na pomembnejše vojaške objekte (Temeljit obračun, 1976; 14 mrtvih …,
1976) in o podtikanju bomb s strani gverilskih skupin (Nov val nasilja …, 1982). Delo je še
dodalo, da so bile gverilske skupine najbolj dejavne na območju Tucumana in Cordobe
(Spopadi z gverilo, 1976; Vojaki že sodijo, 1976). O medsebojnih spopadih gverilskih skupin in
vojske sta oba dnevna časopisa obsežno poročala skozi celotno obdobje vojaške diktature,
toda najintenzivneje v prvih treh letih diktature. Tako Delo (Argentina: oficirji padajo, 1976)
kot Primorski dnevnik (Ubili argentinskega …, 1978) sta podajala informacije o številnih
umorih pomembnejših policijskih in vojaških funkcionarjev, ki so jih izvedle gverilske skupine.
Oba časopisa sta svoje bralce seznanila o neuspelem atentatu na generala Lambrucshinija
(Montonerosi …, 1978), o poskusu atentata na predsednika Videlo v vojašnici Campo de
Mayo (Atentat na predsednika …, 1976; 14 mrtvih …, 1976) ter tudi o umorih voditeljev
gverilskih gibanj, peronističnih politikov in številnih tujih državljanov. Primorski dnevnik je
objavil članek o ugrabitvi in umoru bivšega bolivijskega predsednika države Torresa, v članku
pa je tudi omenjeno izginotje večjega števila tujih levičarskih voditeljev (Argentinski fašisti …,
1976). Delo je poročalo o številnih iznakaženih truplih (Schlosser, 1978), ki so jih našli na
bregu reke La Plata (Večina v zaporu, 1976) in na ulicah glavnega mesta (Temeljit obračun,
1976) ter o odkritju več množičnih grobišč v okolici Buenos Airesa (Srhljivi množični grobovi,
1982). O najdbi množičnih grobišč v okolici glavnega mesta ter v bolj oddaljenih predelih
Argentine je pisal tudi Primorski dnevnik (V Argentini odkrili …, 1982; Včeraj so v …, 1982).
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Časniki so objavljali približne ocene zapornikov, saj vojaška hunta ni želela izdati natančnega
števila zaprtih. Po podatkih, ki jih je objavil Večer, je bi bilo zaprtih okoli 20.000 oseb
(Mučenja v Argentini, 1976), medtem ko je Primorski dnevnik navajal skupno število med 20.
in 30.000 političnih zapornikov (Zatiranje človeških …, 1977), med katerimi naj bi bilo okoli 50
novinarjev (V Argentini izginilo …, 1979). Časopis Delo ni objavil podatka o številu zapornikov,
omenjal pa je, da so med zaporniki ljudje različnih poklicev (Vukmirović, 1976).
Časopisni članki so govorili tudi o sistematičnemu mučenju političnih zapornikov, ki so ga
izvajale oborožene sile. Časnik Večer je najmanj objavljal o mučenju političnih zapornikov
(Mučenja v Argentini, 1976), Delo pa je svoje bralce seznanilo z metodami mučenja ter
pojasnilo delovanje represije (Schlosser, 1978). O ugrabitvah, mučenju in pobojih ljudi je
podrobneje pisal tudi Primorski dnevnik, ki hkrati omenja pojav »desaparecidos« (V
Argentini odkrili …, 1982).
Primorski dnevnik (Argentina 1976 …, 1977) in Delo (Begunci …, 1979) sta pisala o prihodu
komisije Amnesty International, ki je preiskovala nasilje vojaške hunte. O pozivu Amnesty
International argentinski vladi, naj pojasni vprašanje izginulih političnih zapornikov, je pisal
Primorski dnevnik, ki je hkrati dodal, da so to zahtevali že Rdeči križ in ostale humanitarne
organizacije (Amnesty International …, 1979). O tem je bralce seznanilo tudi Delo, hkrati pa
je še dodalo odziv hunte na objavo poročila Amnesty International ter navedlo, da so ZDA
uvedle gospodarske sankcije zoper Argentino (Pudgar, 1978c). Prav tako sta oba časopisa
poročala o prihodu komisije Organizacije ameriških držav. Delo je bralce seznanilo, da je
komisija prišla z namenom preiskati izginotja 5.000 ljudi, obravnavati obtožbe o kršenju
človekovih pravic ter se sestati z različnimi voditelji (Blagojević, 1979). Kasneje je pisalo o
objavi poročila komisije OAD, ki ga argentinska vlada ni hotela komentirati (Blagojević, 1980).
Medtem ko časopis Delo ni navajal podatka o številu zaslišanih oseb komisije, pa je Primorski
dnevnik trdil, da je komisija zaslišala okoli 2.000 svojcev izginulih (Pravniki …, 1979).
Primorski dnevnik je tudi sporočal bralcem, da je prišla v Argentino evropska delegacija z
namenom raziskati usodo izginulih (Parlamentarci …, 1983), a jo je oblast izgnala iz države
(Argentinske oblasti izgnale …, 1983).
Delo je poročalo, da je vojaška hunta izdala odlok o priznanju nekaterih izginulih za mrtve
ter, da je objavila poimenski seznam 76 izginulih, ki so bili umorjeni v letih 1976 in 1977
(Argentina: »izginuli« …, 1982). Tudi Primorski dnevnik je pisal o izdaji tega zakona, toda
zraven dodal, da je zakon predvideval za mrtvega razglasiti vsakogar, ki se v roku 90 dni po
prijavljenem izginotju ni javil (Argentinski režim proglaša …, 1979). Prav tako je pisal še o
izdaji dokumenta, s katerim je hunta izginule razglasila za mrtve (Vojaška hunta je …, 1983).
Delo (Letna skupščina …, 1982) in Primorski dnevnik (»Desaparecidosi niso …, 1982) sta
poročala o izginulih osebah po celotni Latinski Ameriki, zato so se njihovi svojci začeli med
seboj povezovati. V Limi je tako potekala skupščina latinoameriške organizacije, v katero je
vključenih okoli 100.000 družin pogrešanih oseb v državah Latinske Amerike.
Dnevni časopisi so bralce obveščali tudi o izginulih tujih državljanih v Argentini. Delo je
poročalo o izginotju več tujih državljanov (Letna skupščina …, 1982), natančneje pa je
omenjalo izginotje Brazilcev (»Pogrešani« Brazilci, 1977) in Jugoslovanov (Jugoslovani
izginjajo …, 1978). K temu pa je Primorski dnevnik še dodal, da so bili med izginulimi tudi
Slovenci (V Argentini odkrili …, 1982). Večer (Izginuli Italijani, 1982) in Primorski dnevnik (V
Argentini odkrili …, 1982) sta pisala o zaprtih oziroma izginulih Italijanih ter o začetku
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preiskave izginulih Italijanov. Primorski dnevnik je trdil, da so pojasnila o izginotju zahtevale
tudi druge države kot so Zahodna Nemčija, Španija (Argentina le priznala …, 1982) Francija in
Švedska (»Desaparecidosi« niso …, 1982).
O izginulih nosečnicah, rojstvih otrok v tajnih internacijskih centrih in izginotju celih družin
sta poročala dnevnika Delo (»Izginili« v Argentini, 1983) in Primorski dnevnik. Slednji je še
trdil, da so dajali otroke, rojene v zaporih in internacijskih centrih, v posvojitev simpatizerjem
hunte (»Desaparecidosi« niso …, 1982).
Delo je objavljalo novice o protestih, na katerih so Argentinci zahtevali izpustitev političnih
zapornikov, pri tem pa so oblasti proti demonstrantom poslale policijo (Demonstracije v
Buenos …, 1978; Demonstracije v Buenos …., 1982). Poročalo je tudi o shodih, na katerih so
zahtevali informacije o usodi izginulih med »umazano« vojno (Argentinci sprašujejo …, 1983).
Delo je javnost obveščalo tudi o izpustitvah političnih zapornikov, kar se je v manjši meri
dogajalo skozi celotno obdobje diktature, intenzivneje pa po porazu v falklandski vojni. Prve
izpustitve zapornikov so se zgodile konec leta 1976 (Izpustili 60 političnih …, 1976;
Pomilostitve v Argentini, 1976). Delo je pisalo tudi o zahtevah nekaterih argentinskih
organizacij po izpustitvi vseh političnih zapornikov ter razveljavitvi obsodb vojaških sodišč
(Zahteva po izpustitvi …, 1983).

9.3 O SHODIH MATER MAJSKEGA TRGA
Tednika Dolenjski listi in Novi tednik nista poročala o shodih Mater Majskega trga, Večer je
malo objavljal o le-teh, precej več pa sta poročala Delo in Primorski dnevnik. Največ novic o
njihovih shodih je bilo objavljenih v času Svetovnega nogometnega prvenstva in v vmesnem
času po porazu v falklandski vojni in vzpostavitvijo demokracije, kar predstavlja obdobje, ko
so bile Matere Majskega trga že zelo pomemben politični akter v Argentini.
Leta 1980 je Delo prvič objavilo novice o Materah Majskega trga; opisovalo je njihove
tedenske shode Majskem trgu v Buenos Airesu, hkrati pa dodalo, da se jim na shodih
pridružujejo tudi sorodniki (Vojaška hunta vlada …, 1980) ter drugi podporniki (Kje so
»pogrešani«, 1980). O tem so poročal tudi Primorski dnevnik (Vojaški hunti ni …, 1982).
Časnika Delo in Primorski dnevnik sta opisala nekatere dejavnosti Mater Majskega trga. Tako
je na primer Delo navedlo izročitev peticije predsedniku Videli, v kateri so zahtevali javno
objavo usode izginulih (Kje so »pogrešani«, 1980), poročalo je tudi o njihovih shodih, na
katerih demonstrirajo in zahtevajo podatke o izginulih (Pahor, 1982b). Prav tako je o shodih
obveščal Primorski dnevnik (Vojaški hunti ni …, 1982), ki je še dodal, da Matere na shodih
držijo transparente s slikami izginulih otrok (V Buenos Airesu …, 1983). Omenjeni dnevnik je
poročal tudi o potovanjih predstavnic Mater po Evropi, kjer sta se dve članici sestali s
papežem in nekaterimi politiki (Papežu dali …, 1982). Tako Delo kot Primorski dnevnik sta
objavljala novice o pohodih, ki so jih Matere organizirale s pomočjo drugih človekoljubnih
organizacij. Delo je poročalo o »Pohodu za življenje«, ki je potekal 6. oktobra 1982
(Demonstracije v Argentini, 1982), o protestnem pohodu proti zakonu o amnestiji za zločine
vojakov (Protestni pohod …, 1983) ter o številnih stavkah. O velikih protestnih pohodih je
pisal tudi Primorski dnevnik, ki je dodatno pojasnil še zahteve demonstrantov ter pisal o
izbruhu spopadov med demonstranti in policijo (Med velikim protestnim …, 1982; V Buenos
Airesu …, 1983). Poročal je tudi o »Odporniškem pohodu« leta 1983 (Najdaljši pohod
argentinskih …, 1983).
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Tako Delo kot tudi Primorski dnevnik sta pisala o poskusih vojaške hunte, s katerimi bi zatrli
delovanje Mater. V Delu je objavljeno, da so jih privrženci diktature poimenovali »norice z
Majskega trga«, hkrati pa trdi, da vojaška hunta noče izdati podatkov o izginulih (Vojaška
hunta vlada …, 1980). Tudi Primorski dnevnik je poročal o zatiranju: vojaška hunta je
Materam in svojcem izginulih prepovedala zborovanje pred predsedniško palačo (Policija
argentinske …, 1981) ter jim zaprla vse dostope do Majskega trga in jim na ta način
onemogočila shode (Vojaški hunti ni …, 1982). Prav tako opisuje obtožbo generala Calvija, ki
je Matere obtožil, da financirajo svoja potovanja v tujino z denarjem, nakazanim od
gverilskih skupin (General napadel matere …, 1982). O teh dejavnostih Delo ni poročalo.

9.4 O FALKLANDSKI VOJNI
Dolenjski list ni objavil nobenega članka, ki bi se nanašal na falklandsko vojno ali spor za
otoke. Na kratko je o spopadu pisal Novi tednik. Večer, Delo in Primorski dnevnik so zelo
podrobno poročali o falklandski vojni; članki so bili objavljeni skoraj vsak dan, nanašali pa so
se na vojno dogajanje in na intenzivno diplomacijo, ki je potekala v času spopadov.
Novi tednik je sprva pisal o zgodovini poselitve otokov in o spornem lastništvu nad otoki, saj
si jih lastita tako Argentina kot tudi Velika Britanija. Spor med državama traja več kot 100 let,
kar je občasno povzročilo zelo zaostrene razmere med državama (Šircelj, 1982d). O tem so
pisali tudi Delo, Večer in Primorski dnevnik. Delo (Pudgar, 1982a) in Primorski dnevnik
(Argentinska vojska zasedla …, 1982) sta še dodala, da so se Argentinci začeli intenzivneje
zanimati za otoke po odkritju velikih zaloge nafte in zemeljskega plina.
Časopisi Delo, Večer, Novi tednik in Primorski dnevnik so poročali o uspešno izvedeni invaziji
argentinske vojske na Falklandske otoke ter vrnitvi otočja pod argentinsko ozemlje
(Argentina sporoča, da …, 1982; Argentina napadla, 1982; Argentinska vojska zasedla …,
1982; Šircelj, 1982d). Delo in Primorski dnevnik sta pisala, da je invazija potekala brez
prelivanja krvi ter na kratko razložita povod za vojno (Argentina sporoča, da …, 1982;
Argentinska vojska zasedla …, 1982).
Delo, Primorski dnevnik in Novi tednik opisujejo oster odziv Velike Britanije na invazijo. Delo
in Primorski dnevnik sta trdila, da je Thatcherjeva takoj po objavi novice o izvedeni invaziji na
Falklandske otoke, sklicala izredno sejo. Britanska vlada je prekinila diplomatske stike z
Argentino ter ukazala argentinskim diplomatom zapustitev Velike Britanije (Argentina
sporoča, da …, 1982; Britanska mornarica …, 1982). Novi tednik in Delo sta poročala o izjavi
britanske premierke, da Falklandskih otokov ne bodo prepustili Argentini ter da so Britanci
takoj zahtevali umik argentinskih sil z otokov (Britanske ladje proti …, 1982; Šircelj, 1982d).
Novi tednik, Večer, Delo in Primorski dnevnik so poročali, da je Velika Britanija v južni
Atlantski ocean poslala floto 40 ladij (Britanska mornarica …, 1982; Britanske ladje proti …,
1982; Šircelj, 1982d). Časopis Delo je še navedel čas in lokacijo izplutja ladij ter lokacijo
združitve flote (Britanske ladje proti …, 1982).
Delo je poročalo o zasedanju Varnostnega sveta OZN in sprejetju resolucije, v nadaljevanju
pa je opisalo glasovanje posameznih držav o resoluciji (Britanske ladje proti …, 1982).
Objavilo je tudi novico o navdušenju Argentincev nad zasedbo Falklandskih otokov ter o
ameriškem, evropskem in NATO-vem nasprotovanju argentinskega zavzetja otokov
(Argentina vzhičena nad …, 1982). Tudi Novi tednik in Primorski dnevnik sta pisala o
navdušenju Argentincev (Britanska mornarica …, 1982; Šircelj, 1982d). Delo je obvestilo
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bralce o podpori držav EGS Veliki Britaniji, medtem ko so latinoameriške države z izjemo Čila
podprle Argentino (Bojne ladje potujejo …, 1982; Britanska mornarica …, 1982). Večer je k
temu še dodal, da je Argentino podprla Ljudska republika Kitajska (Panič, 1982), medtem ko
sta Primorski dnevnik in Delo pisala o sovjetski podpori Argentini (Argentina vzhičena nad …,
1982; Reaganova uprava …, 1982). Delo, Novi tednik, Večer in Primorski dnevnik so poročali
tudi o odločitvi ZDA, da bodo v sporu podprle Veliko Britanijo, kar je povzročilo naraščanje
proargentinskega razpoloženja v Latinski Ameriki (Argentina vzhičena …, 1982; Resni spopadi
okoli …, 1982; Šircelj, 1982č).
Vsi štirje časopisi so pisali tudi o politični krizi v Veliki Britaniji, ki je nastala po uspešni
argentinski invaziji na Falklandske otoke, ter o odstopu zunanjega ministra lorda Carringtona
(Carrington odstopil, 1982; Odstop lorda Carringtona …, 1982; Šircelj, 1982d). Delo in
Primorski dnevnik sta poročala tudi o zahtevi britanske opozicije po odstopu premierke
Thatcherjeve (Falklandsko vprašanje …, 1982; Pahor, 1982a).
Vsi štirje časopisi so seznanjali javnost o pripravljenosti obeh držav, da se falklandska kriza
reši na diplomatski način (Carrington odstopil, 1982). Delo je objavilo še ponudbo
ameriškega predsednika Reagana za posredovanje v sporu, da bi krizo rešili po mirni poti
(London zaostruje ton, 1982), kar je Velika Britanija zavrnila. Primorski dnevnik, Večer in Delo
so poročali tudi o posredovanju ameriškega zunanjega ministra Haiga med sprtima stranema
(Britanske izgube, 1982; Haig posrednik …, 1982; Reaganova uprava …, 1982), ki je predlagal
različne kompromise, a nobena stran ni hotela popustiti (Falklandsko vprašanje …, 1982;
Nepopustljivost Argentine …, 1982; Šircelj, 1982b; Šircelj, 1982d). Večer je pisal o možnosti,
da bi Argentina dala v najem Falklandske otoke Veliki Britaniji, potem ko bi ta priznala
argentinsko suverenost nad otočjem (Malvini v najem, 1982). Časopisi so obveščali tudi o
pripravljenosti obeh držav na pogajanja ter da so OZN in države neuvrščenih sprejele stališče,
da ima Argentina pravico do Falklandskih otokov. Pri tem so države neuvrščenih poudarile,
da je potrebno to doseči po mirni poti (Bošković, 1982c; Šircelj, 1982a). Obe državi sta
sprejeli diplomatsko posredovanje generalnega sekretarja OZN Perez de Cullarja (Novi
spopadi, 1982; Protinapad Argentine, 1982). Večer je še poročal, da sta se za posredovanje v
falklandskem sporu ponudila še španska vlada in perujski predsednik (Panič, 1982).
Diplomatska pogajanja pod vodstvom generalnega sekretarja Perez de Cullarja so se
nadaljevala tudi v času vojaškega spopada (Bošković, 1982c; Britanske izgube, 1982). Po
velikih argentinskih izgubah v spopadu je argentinski predsednik Galtieri izjavil pripravljenost
Argentine na mirovna pogajanja pod pogojem hitrega dogovora o suverenosti nad
Falklandskimi otoki. O tem je bralce seznanjalo tudi Delo (Košak, 1982e).
Večer, Delo in Primorski dnevnik so objavili novice o uvedbi enomesečnih gospodarskih
sankcij EGS in ZDA proti Argentini (Argentinski protipredlogi …, 1982; Argentina vzhičena …,
1982; EGS bojkotira …, 1982). Delo je še poročalo, da so članice EGS z izjemo Irske in Italije
sankcije podaljšale za nedoločen čas (London vse …, 1982). Primorski dnevnik je dodal, da je
gospodarske sankcije uvedla tudi Norveška (Argentinski protipredlogi …, 1982). Delo je
pisalo, da je Japonska zavrnila britansko zahtevo po uvedbi sankcij proti Argentini (Embargo
na prodajo …, 1982). Delo in Primorski dnevnik sta seznanila bralce o ustavitvi prodaje orožja
Argentini, ki so jo uvedle nekatere evropske države (Britanske ladje plujejo …, 1982; Embargo
na prodajo …, 1982). Delo poroča tudi, da sta Argentina in Sovjetska zveza podpisali
sporazum o trgovinski menjavi, kot odgovor na gospodarsko blokado EGS (Bošković, 1982a).
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Vsi štirje časopisi so objavljali novice, o tem, da je spor prerastel v vojaški spopad. Delo,
Večer in Primorski dnevnik so o vojaškem spopadu poročali zelo podrobno, Novi tednik malo
manj podrobno, kar je verjetno posledica izhajanja enkrat tedensko.
Ko je britanska flota plula proti Falklandskim otokom je argentinska vojska premestila svoje
sile na otočje (Britanske ladje proti …, 1982; Otočje Južne Georgije, 1982; Šircelj, 1982c;
Vojaška mobilizacija …, 1982). Delo in Primorski dnevnik sta objavila novico o obisku
predsednika Galtierija na otočju (Pymovo potovanje …, 1982), o britanski razglasitvi
pomorske blokade okoli Falklandskih otokov (Izpluli tudi Argentinci?, 1982; London prva
etapa …, 1982), ki jo je kasneje še razširila (Panič, 1982). Časopisi Delo, Primorski dnevnik in
Novi tednik so poročali o oborožitvi britanskih in argentinskih oboroženih sil (Britanske enote
sinoči …, 1982; Šircelj, 1982a).
Delo in Primorski dnevnik sta bralce seznanila o britanskem načrtu izkrcanja in vzpostavitvi
postojanke na otoku Južna Georgija (Otočje Južne Georgije …, 1982; Washington še vedno …,
1982). Delo, Večer in Primorski dnevnik so objavili novico o potopitvi argentinske
podmornice (Argentinska vlada priznala …, 1982; Bošković, 1982b; Šoštarič, 1982).
Delo, Večer in Primorski dnevnik so pisali o spopadih med argentinskimi in britanskimi silami,
v katerih sta obe strani izgubili več letal in helikopterjev (Čakanje pred …, 1982; Črn dan …,
1982; Košak, 1982e; Košak, 1982g). Delo, Večer in Primorski dnevnik so poročali, da so
britanske podmornice potopile argentinsko križarko General Belgrano ter več argentinskih
patruljnih čolnov (Resni spopadi okoli …, 1982). Pri potopu križarke je umrlo okoli 500
Argentincev (Spopad v Južnem …, 1982), zaradi česar so številne države kritizirale Veliko
Britanijo (Košak, 1982b; Pymovo potovanje …, 1982; Spopad v Južnem …, 1982). Prav tako je
Britancem uspelo potopiti še argentinsko ribiško ladjo Narval (Košak, 1982č; Košak, 1982d)
ter poškodovati argentinski tovorni ladji Rio Carcarana in Bahia Buen Suceso (Pogajalska
tekma …, 1982). Tudi argentinski vojski je uspelo poškodovati večje število britanskega
ladjevja. Časopisi Delo, Večer in Primorski dnevnik so objavili novice o potopitvi britanskega
rušilca Sheffield (Košak, 1982c; Resni spopadi …, 1982; Šircelj, 1982c; 48-urno premirje?,
1982), pri tem pa je Delo opisalo potek napada argentinskih sil na rušilec (Košak, 1982c).
Omenjajo še poškodovanje britanske letalonosilke Hermes (Zadeta britanska …, 1982). Delo
in Večer sta bralce obvestilabralce o potopitvi britanske fregate Antelope (Hudi boji, 1982;
Šalej, 1982), rušilca Conventry in trgovske ladje Atlantic Conveyor (Kmalu prekinitev …, 1982;
Potopili Conventry, 1982) ter dveh izkrcevalnih ladij Sir Galahad in Sir Tristian (Košak, 1982j).
Delo, Primorski dnevnik in Večer so poročali o prihodu 3.000 britanskih vojakov (Negotovost
ob …, 1982; Okrepitve odplule, 1982; Optimizem na …, 1982) v Južni Atlantik in začetku
britanske invazije na Falklandske otoke (Košak, 1982č; Nobene možnosti …, 1982; Žrtve
spopada, 1982). Britanski napadi so bili usmerjeni na otoška letališča (Izkrcanje …, 1982;
Končni spopad, 1982; Nobene možnosti …, 1982). Delo in Primorski dnevnik sta še opredelila
usmerjenost napadov na argentinske vojaške objekte ter skladišča goriva in eksploziva.
Poročata tudi o izkrcanju britanskih komandosov na otoke (Košak, 1982f; Nov britanski
napad, 1982). Delo in Primorski dnevnik sta bralce seznanila o izkrcanju britanskih vojakov na
Vzhodnem Falklandu (Košak, 1982g; Žrtve spopada, 1982). V nadaljevanju je Delo opisalo
potek izkrcavanja, poročalo pa je tudi o predaji majhne skupine argentinskih vojakov na tem
območju in o napadih na Goose Green (Košak, 1982g; Občasni napadi, 1982).
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Delo, Večer in Primorski dnevnik so objavljali novice o začetku britanske ofenzive, o
njihovem prodiranju skozi težaven relief proti glavnemu mestu, o zavzetju argentinskih
oporišč v Darwinu in Goose Greenu (Britanci začeli …, 1982; Britanska vojska uspešno …,
1982; Košak, 1982h; Velika bitka pred …, 1982). Večer in Delo sta poročala, da so Britanci vse
sile usmerili proti glavnemu mestu, ki so ga britanska letala obstreljevala (Odločilna bitka,
1982; Pritisk na…, 1982), zato so ga kmalu obkolili. Delo in Primorski dnevnik sta pisala tudi o
spopadih za goro Kent (Košak, 1982i; Zaradi obnovljenega …, 1982). Vsi štirje časopisi so
poročali o predaji argentinskih sil (Britanske enote sinoči …, 1982; Konec vojne …, 1982;
Šircelj, 1982a; Vdaja Argentincev …, 1982) ter o številu žrtev med vojno (Kljub porazu skuša
…, 1982). Delo je še poročalo o zajetju večjega števila argentinskih vojakov (Košak, 1982k).

9.5 ČAS OD KONCA FALKLANDSKE VOJNE DO VZPOSTAVITVE DEMOKRACIJE
To podpoglavje zajema časovno obdobje od 14. junija 1982 do 10. decembra 1983. Novi
tednik in Dolenjski list nista objavila nobenega članka o propadu vojaške diktature in razpisu,
poteku ter rezultatih splošnih volitev. Delo in Primorski dnevnik sta o tem večkrat poročala.
Primorski dnevnik je pisal o javnih demonstracijah na Majskem trgu, na katerih so državljani
izrazili nezadovoljstvo nad izgubljeno vojno, zahtevali odstop hunte in obnovo demokracije.
Zaradi nasilja na demonstracijah je intervenirala vojska (Ljudstvo zahteva odstop …, 1982). O
tem je poročalo tudi Delo, ki še dodaja, da je policija demonstrante razgnala s solzivcem
(Galtieri napoveduje …, 1982). Večer o demonstracijah ni poročal.
Primorski dnevnik je bralce seznanil z zamenjavo vrhovnega poveljnika generala Galtierija
(Argentinski generali …, 1982) ter o sporu v vojski glede imenovanja novega predsednika
države (Spor v argentinski …, 1982). O tem sta informirala javnost tudi Delo in Večer, ki sta še
pisala o novem, začasnem predsedniku Saint Jeanu (Ladje po ujetnike, 1982; Po odstopu
Galtierija …, 1982) ter o zamenjavah med vojaškimi častniki (Nove zamenjave, 1982). Pri tem
je Delo trdilo, da je prišlo do čistk v mornarici in letalstvu (Pudgar, 1982c) ter da so skupno
odstranili 255 oficirjev (V Argentini odstavili …, 1982). Primorski dnevnik, Večer in Delo so
sporočili novico o novem predsedniku države Bignoneju (Bignone prisegel, 1982; Blagojević,
1982; General v pokoju …, 1982). Pri tem je Delo dodalo še datum prevzema predsedniške
funkcije ter vzrok za odstop generala Galtierija (Blagojević, 1982), Večer pa je trdil, da
Bignone nima podpore mornarice in letalstva (Bignone prisegel, 1982). Primorski dnevnik je
poročal, da generali še ne želijo predati oblasti civilistom (Generali skušajo …, 1982).
Časopisi so poročali tudi o sporih med rodovi vojske. Delo je navedlo željo zračnih sil po
ustanovitvi lastne stranke, čemur sta nasprotovali mornarica in kopenska vojska (Spor v
argentinski …, 1982) ter piše o manifestaciji, na kateri so zahtevali nadaljevanje falklandske
vojne (Argentinska desnica …, 1982). Primorski dnevnik je bralce obvestil tudi o trenjih med
vojaki, ki so povzročila več neuspešnih poskusov državnih udarov proti generalu Bignoneju (V
Argentini aretirali …, 1982). O tem sta obveščala tudi Delo (Poskus državnega udara …, 1982)
in Večer, ki sta k temu dodala še ime voditelja in lokacijo poskusa državnega udara. Večer še
navaja, da so vodjo udara predali vojaškemu sodišču (Po uporu …, 1982).
Delo je objavilo tudi novico številnih sestankov o obnovi vojaške hunte (Serija sestankov …,
1982). V enem izmed časopisnih člankov je tudi naveden obstoj možnosti državnega udara
(Pudgar, 1982č). O možnosti državnega udara je poročal tudi Večer (Razdvojen vojaški vrh,
1982), medtem ko Primorski dnevnik tega ni omenjal.
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Primorski dnevnik in Delo sta objavila novico, da je Bignone ponovno dovolil delovanje
političnih strank in sindikalnih organizacij ter napovedal demokratične volitve najkasneje za
leto 1983 (Argentina obnavlja politične …, 1982; R. Bignone prisegel …, 1982). Večer o tem ni
poročal.
Primorski dnevnik in Delo sta javnosti posredovala podatek, da so sindikati in politične
stranke prešibke in neenotne, da bi uspele odstraniti vojaško hunto z oblasti ter da nimajo
učinkovitega programa rešitve gospodarske in socialne krize (Pudgar, 1982c; Stranj, 1982).
Časnika Primorski dnevnik in Delo sta seznanila bralce o številnih mirnih protestih v Buenos
Airesu, na katerih so demonstranti zahtevali konec diktature, oživitev gospodarstva in
demokratizacijo države (Argentina: pohod …, 1982; Prvi znaki …, 1982). O tem Večer ni
poročal. Dnevni časopisi so objavljali novice o stavkah, ki so bile zelo pogoste po porazu v
falklandski vojni, na njih pa so delavci izražali nezadovoljstvo zaradi slabega gospodarskega
stanja v državi in nizkih plač (Splošna stavka po …, 1982; Stavka sto tisoč …, 1983; Stavka v …,
1983; Argentina pred splošno …, 1983). Delo je še omenilo pričakovanje Generalne
konfederacije dela, da bo predsednik Bignone izboljšal položaj delavstva (Ocene o
argentinski …, 1982).
Dnevnika Delo in Primorski dnevnik sta poročala o sprejetju posebnega zakona o amnestiji, ki
ga je izdala vojaška hunta, s katerim vojaki niso odgovorni za zločine v bojih proti političnim
nasprotnikom (Argentina se vrača …, 1982; Argentinska vlada napoveduje …, 1983).
O razpisu demokratičnih volitev za oktober leta 1983 so pisali Primorski dnevnik (Oktobra
volitve …, 1983), Delo (Bignone napovedal volitve, 1982) in Večer (Rojc, 1983). V
nadaljevanju je Delo bralce obvestilo o poteku volitev v nekaterih zveznih območjih, na
katerih so volili kandidate političnih strank (Prodor v politični …, 1983) ter o kongresih
peronistične in komunistične stranke, na katerih so določili predsedniške kandidate
(Argentinske stranke oživele, 1983; Povabilo Isabeli …, 1983; Poziv Isabeli Peron, …, 1983). O
peronističnem kongresu sta poročala tudi Primorski dnevnik (Peronisti volijo …, 1983) in
Večer (Rojc, 1983).
Medtem ko Večer in Primorski dnevnik nista objavljala novic o predvolilnih shodih, pa je Delo
seznanilo bralce o predvolilnem zborovanju radikalne stranke v Buenos Airesu (Predvolilno
zborovanje …, 1983) ter peronistične stranke (Peronistično gibanje …, 1983).
O izvedbi volitev sta poročala Delo in Primorski dnevnik. Slednji je pisal, da so se volitve
zgodile po sedmih letih vojaške diktature ter predstavi glavna kandidata (Argentinci volijo …,
1983). Delo je zraven dodalo še število volivcev in poudarja, da je šlo za posredne volitve.
Prav tako je navajalo, da je glavna volilna bitka potekala med peronistično in radikalno
stranko (V Argentini so …, 1983). O rezultatih volitev so poročali Delo (Velika zmaga
radikalcev …, 1983), Primorski dnevnik (Nepričakovan …, 1983) in Večer (Nova etapa, 1983).
Na njih je nepričakovano zmagala Radikalna meščanska stranka Raula Alfonsina, ki je prejela
52 % vseh volilnih glasov. Delo (Velika zmaga radikalcev …, 1983) in Večer (Zmagal Alfonsin,
1983) sta bralce seznanila s podatkom, da so bili peronisti prvič po skoraj 40. letih poraženi.
V nadaljevanju je Večer pisal o trajanju predsedniškega mandata in o prvem govoru
Alfonsina kot predsednika države (Nova etapa, 1983). Delo je še navedlo predvolilne obljube
Alfonsina (Zmagoslavje radikalcev, 1983) in razočaranje peronistov nad porazom (Argentinski
radikalci …, 1983).
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Vsi trije časniki so poročali o zaprisegi novoizvoljenega predsednika pred parlamentom.
Primorski dnevnik je še objavil, da so bili na umestitvi nekateri evropski politiki ter da se je
Alfonsin zavzel za kaznovanje generalov in za rešitev gospodarskih težav (Z umestitvijo …,
1983). O tem sta poročala tudi Večer (Alfonsinov kabinet, 1983) in Delo (Odločni novi
argentinski …, 1983). Pri tem je Delo dodalo, da je Alfonsin povabil Peronovo naj se udeleži
njegovega uradnega prevzema predsedniškega položaja (Isabela Peron se …, 1983).
Če povzamemo, je bila slovenska javnost v 70. in 80. letih 20. stoletja večinoma obveščena o
dogajanju v Argentini. Najmanj so bili o dogajanju obveščeni bralci tednika Novi tednik in
Dolenjski list, ki sta zelo redko objavljala članke na to tematiko. Več sta bralce o tem
seznanjala Večer in Primorski dnevnik, medtem ko so bili bralci Dela redno in podrobno
obveščeni o dogajanju v Argentini, saj je skoraj vsakodnevno objavljal članke.
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10 ZAKLJUČEK
20. stoletje je bilo za Argentino zelo burno obdobje tako na političnem, gospodarskem in
socialnem področju. Državo so pretresale številne gospodarske krize, socialni nemiri in
politična nestabilnost, kar je povzročilo, da je vojska pogosto posegala v delovanje oblasti.
V času prvega predsedovanja Juana Perona, ene najpomembnejših argentinskih osebnosti
20. stoletja, je Argentina sprva doživela gospodarsko rast, toda kmalu zatem je državo zajela
huda gospodarska kriza in Perona so strmoglavili z državnim udarom. Sledilo je 20-letno
obdobje menjavanja civilnih in vojaških vlad, ki pa niso bile sposobne ustaviti naraščajoče
inflacije. V poznih 60. letih 20. stoletja so se zaradi slabega gospodarskega stanja in represije
vojaške diktature izoblikovala številna gverilska gibanja, med katerimi sta bili
najpomembnejši Ljudska revolucionarna vojska in Montonerosi. Ljudstvo je svoje
nezadovoljstvo izražalo na velikih demonstracijah, ki so vojaške generale prisilili k razpisu
parlamentarnih volitev. Tako je leta 1973 prišlo do demokratičnih volitev, na katerih sta
peronistično stranko zastopala kandidata Juan in Isabel Peron. Na volitvah je bil Peron
izvoljen za predsednika, vendar je njegovo predsedovanje Argentini zaradi nenadne smrti
trajalo le leto dni. Po smrti ga je na predsedniškem položaju nadomestila podpredsednica
Peronova. V času njenega predsedovanja je država zabredla v še hujšo politično,
gospodarsko in socialno krizo, ki se je kazala v povečani stopnji političnega nasilja,
razbohotenju korupcije, skokovitem naraščanju inflacije, splošnih stavkah, ki so ohromile
državo, naraščali sta tudi stopnji revščine in brezposelnosti. Vlada Peronove je bila
nesposobna odpraviti slabo gospodarsko stanje v državi ter zatreti vse hujše nasilje, ki se je
kazalo v obliki oboroženih spopadov med levimi in desnimi pripadniki peronistične stranke.
Na okrepitev nasilja in poglobitev gospodarske krize se je odzvala vojska. 24. marca 1976 je
skupina vojaških oficirjev pod vodstvom Jorgeja Videle izvedla državni udar zoper Peronovo
ter prevzela oblast.
Vojaška hunta, znana pod imenom »Proces narodne reorganizacije«, je imela lastno vizijo
argentinskega naroda, zato je takoj po prihodu na oblast začela izvajati številne reforme na
vseh področjih. S tem se je začelo eno izmed najbolj krvavih obdobij v moderni argentinski
zgodovini, saj je oblast pri vladanju uporabljala represijo, strogo cenzuro in teror. Vojska je
pod pretvezo »umazane vojne« proti oboroženimi gverilskimi skupinam izvajala teror nad
političnimi nasprotniki, med katerimi so prevladovali izobraženci. Obdobje vladanja vojaške
hunte so zaznamovali umori in izginotja ljudi, ustanavljanje tajnih internacijskih centrov po
celotnem ozemlju ter zapiranje, mučenje in izganjanje političnih nasprotnikov. Po porazu
gverilskih skupin je vojaška hunta preusmerila nadzor nad družbo, v kateri so prevladovale
peronistične vrednote.
Tekom »umazane vojne« je brez sledu izginilo okoli 30.000 ljudi. Vlada je odstranila vse
dokaze o obstoju zločinov ter s strogo cenzuro skušala preprečiti kakršnokoli razpravo o
izginulih. Kljub strogi cenzuri in represiji so sorodniki začeli iskati izginule na različnih javnih
krajih. Otroke so iskale ženske, predvsem matere, katere so se srečevale na različnih
lokacijah ter med čakanjem začele med seboj komunicirati. Na različnih uradih niso dobile
nobenih informacij o izginulih, zato so se odločile za odhod na Majski trg k predsedniku
Videli ter od njega zahtevajo informacije o izginulih otrocih. Da pa bi se prepoznale med
sabo, so na glavah nosile bele rute, ki so sčasoma postale njihov simbol, shode pa so
poimenovali shodi mater v belem.
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Javnost je Matere na začetku obravnavala negativno, k čemur je zelo pripomogla negativna
kampanja vojaške hunte, s katero se jim je hunta posmehovala in jih zatirala. Vojaška hunta
je Matere obravnavala kot opozicijo, zato jih je poskušala na različne načine odvrniti od
shodov. Toda kljub temu, se je število žensk na mirnih demonstracijah na Majskem trgu
neprestano povečevalo, saj je pogumno dejanje mater opogumilo še ostale ženske iz drugih
delov Argentine, da so prihajale na shode v Buenos Aires. Na Majskem trgu se je zbirala
glavnina Mater, toda shodi, v katerih so zahtevale resnico o otrocih, in podporne skupine so
se začeli pojavljati tudi v drugih argentinskih mestih, po drugih latinoameriških državah ter v
nekaterih evropskih mestih. Tako je do leta 1984 po celotni Argentini nastalo 21 skupin
Mater Majskega trga, ki so delovale v 20 mestih po Argentini.
Njihove nenasilne demonstracije so pritegnile mednarodno pozornost že v času Svetovnega
prvenstva v nogometu, kar je povzročilo, da so se njihove ideje začele širiti tudi izven meja
Argentine. V številnih evropskih in ameriških mestih so namreč podporniki začeli ustanavljati
podporne skupine. Na širjenje njihovih idej je še dodatno vplivala ustanovitev nepolitičnega
združenja Matere Majskega trga. Številne človekoljubne organizacije so predstavnice Mater
vabile na konference, kjer so opozarjale na dogajanje v Argentini. Gibanje je pridobivalo
moč, spoštovanje in mednarodni ugled ter postalo močna opozicija vojaški hunti. Na podlagi
tega potrjujemo hipotezo 1, ki pravi, da so se ideje Mater Majskega trga hitro širile, kar je
povzročilo nastajanje civilnih gibanj po ostalih mestih v Argentini in po svetu.
Represija in neučinkovita gospodarska politika sta povzročali vse večje nezadovoljstvo med
Argentinci. V času vladanja vojaške hunte se je gospodarsko stanje v državi zelo poslabšalo,
kar je povzročilo propadanje podjetij, naraščanje brezposelnosti in revščine. Poleg tega je
državo pestila visoka stopnja inflacije in naraščajoč zunanji dolg. Kršenje človekovih pravic v
Argentini je povzročilo mednarodne pritiske na državo ter oblikovanje močne opozicije po
državi, ki jo je vojaška hunta z uporabo stroge represije zatirala. Med vodilnimi generali je
začelo prihajati do razprtij zaradi imenovanja novega predsednika, ki so se poglobili do te
mere, da je prišlo do razcepa vojaške hunte.
Vojaška hunta je v začetku uspešno odvračala pozornost od številnih notranjih problemov,
tako da je izkoristila nerešen spor s Čilom glede nadzora nad kanalom Beagle, organizirala pa
je tudi Svetovno prvenstvo v nogometu, na katerem je zmagala domača nogometna
reprezentanca, kar je za nekaj časa ublažilo nasprotovanje vojaški hunti. Toda kmalu se je
nezadovoljstvo nad vojaško vlado ponovno zelo povečalo zaradi poglobitve hude
gospodarske krize, sistematičnega kršenja človekovih pravic in številnih nepojasnjenih
izginotij ljudi. Vse to je povzročilo oblikovanje vse številčnejše opozicije, ki je na množičnih
demonstracijah zahtevala višje plače, sanacijo gospodarstva, odstop hunte in vzpostavitev
demokracije. Vojaška vlada je zato potrebovala nekaj, kar bi odvrnilo pozornost in bi okrepilo
javni ugled režima. Odločitev za invazijo na Falklandske otoke je bilo dejanje obupa, s
katerim je vojaška hunta upala, da ji bo uspelo združiti državo. Argentinci namreč
Falklandske otoke že od nekdaj smatrajo kot del svojega ozemlja.
Po argentinski zasedbi Falklandskih otokov je prišlo do vprašanja prestiža, saj se otokom
nista hoteli odpovedati niti Argentina, niti Velika Britanija. Ker je bila diplomacija neuspešna,
je sledil vojaški spopad. Argentinska vojska je bila poražena, s čimer je vojaška hunta
dokazala, da ni sposobna voditi tako državnih in gospodarskih zadev, kot tudi vojske ter na ta
način zaščititi naroda, kar je njena osnovna naloga. Nesposobnost vojske in množične
demonstracije v Buenos Airesu so povzročile zamenjavo vojaške hunte na oblasti ter čistke
58

med generali. Predsedniško funkcijo je prevzel general Reynaldo Bignone, ki je imel nalogo
vzpostaviti demokracijo v najkrajšem možnem času: za oktober 1983 je razpisal predsedniške
volitve, na katerih je zmagal radikalec Raul Alfonsin. S tem potrjujemo hipotezo 2, ki pravi,
da je izgubljena vojna za Falklandsko otočje še pospešila sestop vojaške vlade z oblasti in
razpis demokratičnih volitev.
Časopisi, ki so izhajali v Socialistični republiki Sloveniji so o dogajanju v Argentini redno
poročali. Največ sta o tem poročala časnika Delo in Primorski dnevnik, najmanj pa Dolenjski
list in Novi tedni, kar je posledica izhajanja enkrat tedensko. Bralci v Sloveniji so bili
obveščeni o državnem udaru, njegovem poteku in o vzrokih, ki so privedli do tega, da je
vojska odstavila argentinsko predsednico Isabel Peron. V nadaljevanju poročajo o sojenju
Peronovi ter opisujejo ukrepe vojaške hunte. Časopisi so redno obveščali o nasilju; članki se
nanašajo predvsem na spopade med gverilskimi skupinami in vojsko ter vsebujejo veliko
podrobnosti, saj navajajo število žrtev, potek spopadov itd. Zelo malo pa časopisi poročajo o
mučenju, ki so ga izvajale vojaške in policijske sile, kar je posledica tajnosti represivnega
delovanja. Ko je prišlo do falklandske krize in do vojaškega spopada, so časopisi vsakodnevno
objavljali novice, pogosto je bilo v enem časopisu objavljenih več člankov, ki so se nanašali na
dogajanje v Južnem Atlantiku. Največ sta o tem poročala Delo in Primorski dnevnik. Tudi po
porazu Argentine v falklandski vojni, sta oba časopisa redno poročala o razpisu in rezultatu
predsedniških volitev. Bralci časopisov so v njih zasledili tudi novice o shodih Mater Majskega
trga, še posebno po porazu v falklandski vojni, kar kaže na to, , da so leta 1982 Matere že
postale pomemben politični akter v Argentini ter mednarodno znana nepolitična organizacija
s podporniki v drugih državah. Tako lahko hipotezo 3, ki pravi, da so tiskani mediji v
Sloveniji zelo malo obveščali bralce o dogajanjih med diktaturo v Argentini, zavrnemo.
Posledice zadnje vojaške diktature so Argentinci čutili vse od vzpostavitve demokracije dalje,
čutijo jih tudi še danes. Po nastopu predsedniške funkcije se je Alfonsin soočal s številnimi
problemi na gospodarskem, socialnem in političnem področju. Posledice se ne kažejo samo v
slabem gospodarskem stanju Argentine, ki jo je leta 2001 zajela najhujša gospodarska kriza v
zgodovini, ampak tudi na socialnem področju. Mnoga izginotja ljudi še vedno ostajajo
nepojasnjena, prav tako ostajajo nepojasnjeni tudi številni umori ljudi, saj niso znani ne
storilci ne kraj pokopa. Še vedno niso odkrili vseh trupel izginulih ljudi, čeprav mediji občasno
poročajo o najdbi novih množičnih grobov. Zaradi tega še vedno trpijo družine izginulih.
Posebej težko za družine je dejstvo, da odgovorni za zločine še niso odgovarjali oziroma so
bili pomiloščeni. Predsednik Alfonsin je takoj po imenovanju preklical amnestijo za vojake, ki
jo je sprejela vojaška hunta tik pred sestopom z oblasti, ter napovedal sojenje vsem
vpletenim v zločine »umazane vojne«. Tako so leta 1985 obsodili devet članov vojaške hunte,
vključno z Videlo, Violo in Galtierijem, a je nato predsednik Carlos Memem pomilostil
generale, ki so bili člani vojaške hunte, kar je med Argentinci povzročilo veliko ogorčenje. Vse
do nastopa predsedovanja Nestorja Kirchnerja leta 2001 so odgovorni za zločine »umazane
vojne« uživali amnestijo, toda z njegovim mandatom je ustavno sodišče razveljavilo
amnestijo in začelo s ponovnim sojenjem članom vojaške hunte. Tako sta bila Videla in
Bignone leta 2012 obsojena na večletno zaporno kazen zaradi zločinov »umazane vojne«,
medtem ko so ostali generali umrli, ne da bi odgovarjali za zločine. Obsodba vodilnih
generalov je prinesla družinam delno olajšanje, toda še vedno ni bilo obsojenih več tisoč
vojakov, ki so sodelovali pri grozodejstvih »umazane vojne«.
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Poseben problem predstavljajo Argentinci, ki so bili v času vojaške diktature otroci, saj se
mnogi soočajo z vprašanjem identitete: ali so njihovi starši res njihovi biološki starši. Mnogi
zaradi tega še vedno doživljajo travme, ki jih poskušajo rešiti s testi DNK. Pri iskanju pravih
sorodnikov jim pomagajo tudi Babice in Matere Majskega trga, kljub temu pa nekateri že več
desetletij neuspešno iščejo svoje pogrešane sorodnike. Tudi Matere Majskega trga se še
vedno zbirajo vsak četrtek na Majskem trgu, toda zaradi starosti predstavnic je na shodih
vedno manj Mater. Tekom let so svoje zahteve spremenile, ter s pomočjo nekaterih
institucij, ki so jih ustanovile, pomagajo ljudem.
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11 SUMMARY
The 20th century was very turbulent period in Argentina because of its political, economic
and social situation. The country experienced many economic crises, social unrests and
political instability, which caused many interventions in the government activity by the
Armed Forces.
Juan Peron became the president of Argentina for the first time in 1946. During his first
presidency, Argentina at the beginning achieved economic growth, but very soon the
country was gripped into huge economic crisis. Consequently, Juan Peron was overthrown
by the military junta. Over the next 20 years, the authorities were changing between civilian
and military government, but neither of them was able to stop the rising inflation. In the late
60th numerous guerilla movements were formed because of the poor economic situation
and repression of the military junta. The most important were Montoneros and People’s
Revolutionary Army. Because of the poor economic situation people became unsatisfied and
their dissatisfaction was reflected in the large demonstrations, which forced the military
generals to call parliamentary elections. There were democratic elections in 1973 in
Argentina. Juan and Isabel Peron were representatives of Peronist party. Juan Peron won the
presidential elections, but his second mandate lasted only a year because of his suddenly
death and the vice-president, Isabel Peron, replaced him. During her presidency Argentina
ran into even worse political, economic and social crisis, which was reflected in increased
level of political violence, corruption, rising inflation, many general strikes, growth of
unemployment and poverty. Her government was unable to control the serious economic
crisis and to crush down increasing violence, which was reflected in the form of an armed
conflict between the left and right members of the Peronist party. The military responded to
the increasing violence and the deepening economic crisis. The coup d'état against Isabel
Peron on 24th March 1976 was performed with a group of army officers led by Jorge Videla.
The Military junta, also known as “The Process of National Reorganization”, had its own
vision of Argentine nation. After the arrival to the government, junta started to perform
numerous reforms and to use repression, strict censorship and terror. The military under the
guise of "dirty war" against armed guerrillas carried out terror against political opponents.
During the military dictatorship a lot of people disappeared, they were tortured in secret
detentions centres and murdered. Around 30.000 people disappeared without a trace,
because the government removed all evidence of the crimes. Despite strict censorship and
repression some relatives, especially mothers, started to look for them in various places.
Mothers met in different locations and while they were waiting, they started to talk with
each other. Because they did not receive any information about their missing children, they
decided to go to the Plaza de Mayo to see the president and to ask him about their
disappeared children. The first demonstration was in 1977 and was attended by 14 women,
who afterwards started with weekly gatherings. In order to recognize each other, they were
wearing white scarves, which soon became their best- known symbol.
The military junta considered the Mothers as an opposition so they tried in various manners
to keep them away from the meetings. Despite of all the struggle of the junta, the number of
women in demonstrations at the Plaza de Mayo was constantly increasing, because women
from other parts of Argentina started coming to Buenos Aires and because of other support
groups in other Argentine cities. Their non-violent demonstrations attracted international
attention at the time of the World Cup in 1978. They got many supporters in some European
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and American cities. Those supporters began to establish support groups. The spread of their
ideas was furtherly affected by the creation of non-political association of the Mothers of
Plaza de Mayo. Many humanitarian organizations invited members of Mater to conferences,
which drew attention of the situation in Argentina. The movement generated power, respect
and international acclaim and became a strong opposition to the military junta.
Argentines became more and more unsatisfied because of the repression and ineffective
economic politics. During the reign of the military junta, the economic situation deteriorated
a lot and that led to the collapse of the enterprises, rising unemployment, high inflation and
rising external debt. Argentina was under international pressure because of the systematical
violation of human rights, which also caused a strong opposition in the country. The Military
junta at first successfully deflected attention from numerous internal problems, but soon the
dissatisfaction with the military government increased significantly due to the very bad
economic situation, systematic violations of human rights and a number of unexplained
disappearances of people. The result of the disagreement were mass demonstrations where
people demanded higher wages, rehabilitation of the economy and the resignation of the
junta. The military government needed something to distract the attention of the public, so
they decided to invade the Falkland Islands. This action was an act of desperation with which
the military junta hoped that it would be able to unite the country. Falkland Islands have
always been considered as a part of Argentine territory.
Argentina and United Kingdom started with intensive diplomatic activity after the Argentine
occupation, but they failed and military conflict followed. Argentine army was defeated, so
the military junta proved that it is unable to keep the state and economic matters and also
to protect the nation (which was her primary task). Incapability of Armed Forces and mass
demonstrations in Buenos Aires caused the replacement of military junta and purge of the
generals. The new president became Reynaldo Bignone. He had a task to restore democracy
in the shortest possible time. Raul Alfonsin won the presidential elections in October 1983.
After the onset of the presidential function, Alfonsin had to face many challenges in
economic, social and political spheres.
Argentines continue to face the consequences of the last military dictatorship even today.
Disappearances of many people and also numerous murders remain unexplained because
the place of burials and perpetrators are not known. Due to this many families of the
disappeared still suffer. Particularly difficult for families is the fact that those who are
responsible for the crimes, have not responded or have even been pardoned. The
Constitutional Court annulled the amnesty and began to re-trial military junta in 2012. Two
generals of junta were sentenced to several years in prison for crimes in the “dirty war”.
Condemnation of the leading generals brought partial relief to families, but thousands of
soldiers who were involved in atrocities still have not been convicted.
Many of the Argentines who were children during the military dictatorship today face the
question of identity. They do not know whether their parents are really their biological
parents. Some children have been searching for their biological parents for many years
without success. Mothers of Plaza de Mayo still gather every Thursday at the Plaza de Mayo
and still demand information about their disappeared children, but their number is reducing
due to their oldness and deaths.
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13 SEZNAM PRILOG
Tabela 1: Člani vojaške hunte in predsedniki Argentine v obdobju zadnje diktature
ČLANI VOJAŠKE HUNTE (TRIUMVIRATA)
Predsednik države

Poveljnik vojske

Poveljnik
mornarice

Poveljnik zračnih
sil

1. triumvirat (25.3.1976 - 1978)
Jorge Rafael Videla
(29.3.1976 – 24.3.1981)

Jorge Rafael Videla

Eduardo Emilio
Massera

Orlando Ramón
Agosti

2. triumvirat (1978 -1981)
Jorge Rafael Videla
(29.3.1976 – 24.3.1981)

Roberto Eduardo
Viola

Armando
Lambruschini

Omar Graffina

3. triumvirat (1981-1982)
Roberto Eduardo Viola
(24.3.1981 – 11.12.1981)
Carlos Lacoste (11. – 22.
12. 1981)
Leopoldo Galtieri
(22.12.1981 – 18.6.1982)

Leopoldo Galtieri

Jorge Anaya

Basilio Lami Dozo

4. triumvirat (1982 – 1983)
Alfredo Oscar Saint Jean
(18.6.1982 – 1.7.1982)
Reynaldo Bignone
(1.7.1982 – 10.12.1983)

Cristino Nicolaides

Ruben Oscar
Franco

Jorge Augusto
Hughes

Vir podatkov: Ubita 14-letna …, 1978; General Galtieri …, 1979; Generali skušajo …, 1982;
Pudgar, 1982c; Po odstopu …, 1982; Skidmore, Smith, 2001; Torre, De Riz, 2008; Torres,
2012.
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