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Rättegångar förhalas
”Vi har alla en moralisk skyldighet att försvara demokratin.”
Människorättskämpen Luis Guillermo
Pérez.

Bogotá

COLOMBIA

FAKTA
Regeringen styrde
mördarpatrullerna
■ Den senaste tiden har en rad skandaler

klätt på honom en uniform och satt ett vapen i hans hand. Men min son var som en nioåring. Hur skulle han kunna vara en gerillaledare?” Luz Marina
Bernal läser juridik så att hon kan företräda sin son och andra offer inför internationella domstolen i Haag.

Civila kläddes ut
till gerillasoldater

av den internationella fredsbrigaden
PBI. Han erkänner att han är rädd.
– Men vi har alla en moralisk skyldighet att försvara demokratin, säger han. Colombia är värd en bättre
framtid.

■ När ett colombianskt arméförband

anfallit ett gerillaförband kallades de stupade gerillasoldaterna positivos (dödade
fiender) i militärens statistik. En stupad
armésoldat registrerades som negativo.
Benämningen falsos positivos (falska dödade fiender) betyder att de inte är fiender.
De dödade var ungdomar och bönder som
klätts i gerillauniform och beväpnats för
att se ut som gerillasoldater.
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avslöjats i Colombia som har skett under
den tidigare presidenten Álvaro Uribes regeringstid. Bland annat har kokainpengar
spårats långt upp i statsapparaten och
höga politiker har kunnat kopplas samman
med paramilitärernas mördarpatruller.
Men inget kan överträffa skandalen med
falsos positivos. Under åratal har militären
drivit ett smutsigt krig mot gerillan som
krävt tusentals oskyldiga civila liv. Nu öppnas massgravar runt om i landet. Colombias nya president Juan Manuel Santos har
lovat att alla övergrepp ska granskas och
de skyldiga ska dömas. Frågan är dock om
han kommer att kunna infria sitt löfte. Han
var försvarsminister under den senaste
regeringsperioden.

NÄSTA AVSNITT
Colombia skakas av skandaler. I den största av dem står militärer inför rätta för att ha dödat tusentals oskyldiga civila. Skandalen kallas för falsos positivos. Soldaterna på bilden är inte utpekade.

■

I indianbyn är inga unga män kvar.

