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VÄRLDEN

Militär kan dömas för mord   
El Salvadors högsta domstol har 
beslutat att ogiltigförklara lagen 
om amnesti för brott begångna 
under inbördeskriget 1980–1992. 
Det öppnar dörren till en ny era  
i det våldsdrabbade landet.

De har gjort det i Argentina, är på 
god väg i Guatemala och har för-
sökt i Chile. Nu är det El Salva-
dors tur att göra upp med de 
brott som begicks under kriget, 
då uppskattningsvis 75 000 
människor dödades.

– Jag ber er, jag bönfaller, jag 
kräver i Guds namn: stoppa för-
trycket, avslutade San Salvadors 
ärkebiskop Óscar Romero sin 
predikan den 23 mars 1980.

Det var under upptakten till 
det tolv år långa inbördeskriget 
och han talade direkt till landets 
militärer och poliser. Dagen efter 
sköts han ihjäl framför altaret 
under en gudstjänst.

Det uppmärksammade mor-
det står högt upp på listan över 
fall som nu kan bli aktuella för 
rättegång. Högsta domstolen slog 
förra veckan fast att lagen om 
amnesti, som antogs efter inbör-
deskrigets slut, strider mot kon-
stitutionen.

– Det är historiskt eftersom 
amnesti för militärer har varit en 
tradition i Centralamerika, säger 
Virgilio Álvarez, forskare i socio-
logi vid Latinamerikainstitutet 
på Stockholms universitet.

Den general som anses ha beor-
drat mordet på Óscar Romero  
lever inte längre, men andra  
inblandade kan nu ställas inför 
rätta, liksom den elitbataljon 
som har anklagats för såväl  
avrättningen av sex präster från 
jesuitordern 1989, som massa-
kern på 1 000 invånare i byn El 
Mozote 1981.

– Det som händer i El Salvador 
nu är väldigt, väldigt viktigt. I det 
här ögonblicket skapas en ny era 
för mänskliga rättigheter, säger 
Álvarez.

Kritiker säger att upphävandet 
av amnestin kan leda till nya kon-
frontationer och vissa hävdar att 
president Salvador Sánchez 
Cerén kan dömas för krigsbrott 

för sin roll i vänstergerillan 
FMLN, som slogs mot diktaturen 
under kriget. Men det är skräm-
selpropaganda, anser Álvarez.

– Arena (oppositionspartiet) 
kan göra en anmälan mot Sán-
chez Cerén och jag tror att de 
kommer att försöka, men det 
kommer vara mycket svårt att be-
visa något.

De allra flesta krigsbrotten  
utfördes av statliga styrkor, döds-
patruller och paramilitära grup-
per. I flera fall finns starka bevis 
mot enskilda militärer.

I dag befinner sig El Salvador 
återigen i en förödande våldsspi-
ral. Efter tidigare försök med  
vapenvilor tar den nuvarande  
regeringen i med hårdhandskar-
na mot gatugängen och förra året 
var det blodigaste sedan krigsslu-
tet. 

Besluten att skicka in militär 
och förstärka polisen kan enligt 

Virgilio Álvarez också påverkas 
av den historiska domen.

– Hela den här processen är en 
social uppstädning. Domar om 
mänskliga rättigheter är pedago-
giska eftersom de visar samhället 
att staten inte har rätt att kidnap-
pa, tortera och se till att männi-
skor försvinner, eller genomföra 
massakrer på civila.

Även om det bara skulle bli en 
fällande dom, anser Álvarez att 
det vore ett erkännande för off-
ren som skulle skicka en signal 
om att det inte råder total straffri-
het. Flera fall finns redan förbe-
redda av de människorättsorga-
nisationer som i flera år har vän-
tat på Högsta domstolens beslut.

– Innan året är slut tror jag att 
vi kommer att få se de första  
anmälningarna och gripandena, 
säger Álvarez.
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Mordet på San Salvadors ärkebiskop Óscar Romero den 24 mars 1980 skakade det salvadoranska folket. Hans porträtt finns överallt i huvudstaden och förra året saligförklarades han av den  
katolska kyrkan. En historisk dom gör nu slut på amnesti för brott under inbördeskriget. FOTO: SALVADOR MELENDEZ /AP/TT

FAKTA

Inbördeskriget 
i El Salvador

Mellan 1980 och 1992 dödades 
över 75 000 människor i inbördes-
kriget mellan El Salvadors USA-
stödda högerdiktatur och  
vänstergerillor.

FN:s sanningskommission, 

som efter kriget granskade över-
greppen, kom fram till att upp-
skattningsvis 90 procent av alla 
brott utförts av regeringsstyrkor 
eller paramilitära grupper och 
dödspatruller, medan gerillan  
ska ha stått för 3 procent.

Högerpartiet Arena (Alianza 
Republicana Nacionalista) behöll 

makten till 2009, då den tidigare 
vänstergerillan FMLN (Frente  
Farabundo Martí para la Libera-
ción Nacional eller på svenska  
Farabundo Martí-fronten för  
nationell befrielse) tog över mak-
ten. I dag är FMLN:s Salvador 
Sánchez Cerén president.
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Mordtätaste  
landet i världen

2015 var det blodigaste året  
sedan krigsslutet och innebar att 
landet, med 104 mord per 100 000 
invånare, gick om Honduras som 
världens mest mordtäta land  
utanför en krigszon.

Regeringen har satt in såväl 
militär som extra polis för att  
bekämpa de rivaliserande gängen 
Mara Salvatrucha och Barrio 18, 
vilket tillsammans med en upp- 
riven vapenvila har bidragit till 
det ökade våldet. Början av som-
maren 2016 innebar dock en viss 
nedgång i antalet mord.  TT

Det som händer 
i El Salvador  
nu är väldigt, 
väldigt viktigt.
Virgilio Álvarez, forskare vid  
Latinamerikainstitutet på  
Stockholms universitet. 
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