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KARIN BÄCKERSTEN1 

Minnenas närvaro i Buenos 
Aires 

Att minnas det svåra förflutna 
Denna notis bygger på de erfarenheter och data som för-
skaffades under den forskningsresa jag gjorde till Buenos 
Aires, Argentina, under vårterminen 2017. Resan möjlig-
gjordes genom ett stipendium utfärdat av institutionen för 
ABM vid Uppsala universitet och resulterade i en master-
uppsats i musei- och kulturarvsvetenskap framlagd under 
våren 2017. Uppsatsen har titeln Memories of Life and Death - 
Three practices of remembering in post-dictatorial Argentina och 
finns tillgänglig på DiVA för den som önskar ta del av resul-
taten av studien mer ingående. 

Argentina är ett land med ett oroligt politiskt förflutet. 
Sedan landet förklarats självständigt från Spanien vid tidigt 
1800-tal har en rad politiska strömningar och statskup-
per präglat landet. En av de mest ökända perioderna i lan-
dets historia är den militärdiktatur som rådde mellan 1976-
1983. Perioden präglades av tvångsförsvinnanden 
av personer som tillhörde den peronistiska rörelsen, väns-
terorganisationer eller som på andra sätt var associerade 
med sådant som militärjuntan ansåg subversivt. Personerna 
kidnappades från sina hem, skolor eller på gatan och fördes 
till dolda center i staden där de satt fängslade och torterades 
eller dödades. Juntan föll 1983, och sedan dess har vitt 
skilda attityder rått angående hur det traumatiska förflutna 

                                            
 
 
1 Karin Bäckersten tog masterexamen i musei- och kulturarvsvetenskap från Uppsala Uni-
versitet våren 2017. Hennes intresseområden rör frågor om kollektivt minne och kollektiv 
skuld, minnesmuseer och offentliga upprättelseprocesser. E-post: karinback-
ersten@gmail.com   
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skall hanteras. Redan på 1980-talet benådade staten de an-
svariga för försvinnanden, tortyren och avrättningarna. 
Under senare år har dock benådningen dragits tillbaka i 
vissa fall. Under 2017 pågår därför ännu rättegångar mot de 
ansvariga för brott som begicks under militärdiktaturen. 

Sedan juntans fall har en rad olika röster höjts för att 
bevara minnet av de som föll offer för militärdiktaturens 
utrensningsprogram. Slagorden för denna kamp är memo-
ria, justica, verdad (minne, rättvisa, sanning). Kampen har 
resulterat i olika projekt och uttryck på nationell och lokal 
nivå. Av dessa uttryck, som i denna notis kallas minne-
spraktiker, är vissa storskaliga, med stöd av staten, 
och andra mindre, enskilda projekt utförda enligt närmast 
anarkistiska metoder. Till exempel har organisationen HI-
JOS2 utfört så kallade escraches som går ut på att offentligt 
peka ut förövare och deras hem. Inspirationen till 
uppdelningen storskaliga – småskaliga minnespraktiker 
kommer från Vincent Druliolles kapitel ”Remembering and 
its places in postdictatorship Argentina” i The memory of state 
terrorism in the southern cone: Argentina, Chile and Uruguay. 
Druliolle är samhällsvetare och har skrivit flera böcker och 
artiklar om kollektivt minne efter konflikter, framför allt 
med anknytning till Latinamerika och Spanien. I ”Remem-
bering and its places in postdictatorship Argentina” gör han 
en gränsdragning mellan ”macro”-memories och ”micro”-
memories. ”Macro”-memories är de storskaliga, ofta statligt 
initierade eller stöttade projekten så som till exempel up-
prättandet av en minnesplats i det före detta fång- och tor-
tyrlägret ESMA, eller skapandet av den stora minnesparken 
Parque de la Memoria i utkanten av Buenos Aires. ”Micro”-
memories är de praktiker som uppstår i mindre skala, oftast 
initierade i mindre lokala grupper som till exempel inom 
ett grannskap. Druliolle diskuterar kopplingen mellan min-
ne och politik, och hur ”micro”-memories ofta har en nära 
relation till politik och aktivism. Minnesbevarande och sör-
jande blir därmed ett sätt att mobilisera en ”framåt-
blickande” aktivism, som inte fastnar i det förflutna 
(Druliolle 2011, s. 17). I denna notis kommer jag att redogöra 
för tre praktiker som kan beskrivas som ”micro”-memories 
och som på olika sätt är synliga i Buenos Aires. Det är sym-

                                            
 
 
2 HIJOS är en akronym för Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 
sillencio (dir övers: söner och döttrar för identitet och rättvisa mot glömska och tystnad). 
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boler och slagord som uttrycks via gatukonst, baldosas som 
är en form av minnesplakett synliga i stadens gator, och 
konstprojektet Dibujos Urgentes, lett av Eugenia Bekeris, 
som närvarar under och dokumenterar rättegångar och 
vittnesmål som än i dag hålls i kölvattnet av diktaturen. Bal-
dosas diskuteras i Druliolles text, för en mer ingående 
diskussion om baldosas som minnespraktik hänvisar jag 
därför dit. Denna notis syftar till att skapa en uppfattning 
om hur kollektivt minne av ett traumatiskt skeende kan ta 
vitt skilda uttryck, och hur dessa uttryck går utanför de 
konventionella praktikerna som museum, monument och 
minnesplatser. 

GATUKONST 
När man rör sig i centrala Buenos Aires dröjer det inte 
länge innan man blir varse olika markörer och symboler 
som på något sätt refererar till det smutsiga kriget. På tors-
dagar samlas stora folksamlingar på torget Plaza de Mayo 
för att bevittna eller delta i Madres de Plaza de Mayos de-
monstrationer. Sedan 1977 har mödrarna samlats varje 
torsdag. Deras barn kidnappades, fängslades och dödades 
under militärdiktaturen, och kallas fortfarande, snart 35 år 
sedan diktaturens fall, desaparecidos (försvunna). Genom att 
fortsätta samlas på plazan varje torsdag bevarar de minnet 
av sina barn, samtidigt som de debatterar aktuella politiska 
frågor. Symbolen för deras organisation, den vita huvudsja-
len, syns målad på plazan även när de inte demonstrerar. 
Den återfinns även på andra platser, i gatukonst och graf-
fitti och har blivit en symbol för aktivism och minnet av de 
försvunna.  
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Bild 2: Huvudsjalen 
används som sym-
bol i gatukonst och 
graffiti. Här 
sprayad på en vägg 
tillsammans med 
slagordet "Núnca 
Mas" (aldrig mer). 

Bild 3: Plaza de Mayo med presidentpalatset Casa Rosada i 
bakgrunden 

Bild 1: Detalj ur en stor målning på en vägg i centrala Buenos Aires. Motivet före-
ställer nuvarande president Mauricio Macri som en marionettdocka styrd av stora 
internationella företag. I mitten står det "40 år - varken glömska eller förlåtelse". 
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Att skriva ut namn på försvunna personer har sedan dikta-
turens tid varit ett sätt att synliggöra försvinnandet och ge 
de försvunna en plats i staden. Det är därför vanligt att 
namn på försvunna personer skrivs på offentliga platser 
tillsammans med slagordet ”presente!” (närvarande) för att 
påvisa närvaron av de försvunna. Ett annat slagord är ”30 
000”, som handlar om omfattningen av försvinnandet. 
Ända sedan diktaturens fall har frågan om hur många som 
försvann debatterats. Det har kunnat fastslås att ungefär 9 
000 personer försvann, medan många organisationer me-
nar på att det rör sig om 30 000 försvunna. Siffran 30 000 
har därför kommit att bli ett slagord mot förnekelsen av det 
som skedde och ett sätt att belysa systematiken i och om-
fattningen av militärdiktaturens brott. 

 

 

Bild 4: Detalj ur en stor målning på en vägg i stadsdelen La 
Boca, Buenos Aires. Motivet föreställer Madres de Plaza de 
Mayo som demonstrerar för minnet av sina försvunna barn. 
 

Bild 5: Sprayat på marken nära Plaza de Mayo. Victor 
Gonzalez, närvarande! 
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BALDOSAS 
Baldosas har blivit ett annat sätt att synliggöra personer som 
föll offer för tvångsförsvinnanden. Organisationen Barrios 
por la Memoria y Justicia, tillverkar plakat kallade baldosas 
(dir. övers: kakel) med namn på försvunna personer, ofta i 
samarbete med anhöriga. Plakaten, som ofta smyckas med 
mosaik och där namnet på den försvunna personen skrivs, 
sätts ner i marken utanför det hus där personen bodde eller 
försvann. Ofta benämns personen som baldosan är tillägnad 
som ”militante popular”, för att hedra det politiska en-
gagemang personen greps för. Tanken är också att visa på 
det lokala engagemang som finns i respektive barrio i Bue-
nos Aires. Barrio kan översättas med grannskap, men är 
också benämningen på stadsdelarna i Buenos Aires. Varje 
barrio bär på egna minnen efter militärdiktaturen. I många 
av stadsdelarna i Buenos Aires fanns center där personer 
hölls fångna och torterades eller dödades, och det var van-
ligt att personer greps ur sina egna hem eller på gatan 
utanför sina bostäder.  
 

Bild 6: Baldosa 
. 
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DIBUJOS URGENTES 
Eugenia Bekeris och jag möttes utanför en rättssal på gatan 
Comodoro Py i Buenos Aires. Där hålls rättegångar mot 
förövarna under militärdiktaturen och överlevande kallas 
för att ge sina vittnesmål. Bekeris är konstnär och ägnar sig 
åt minnesaktivism. Hon är född och uppvuxen i Argentina 
men delar av hennes släkt räddades från Ungern av Raoul 
Wallenberg till Sverige. Bekeris konstnärskap präglas av 
nedärvda minnen och erfarenheter av förintelsen. 2010 
startade projektet Dibujos Urgentes, som fokuserar på Ar-
gentinas kollektiva minne. Tillsammans med konstnärskol-
legan María Paula Doberi och några konstnärstudenter del-
tar Bekeris som åhörare vid rättegångar och vittnesmål i 
domstolen gällande händelserna under militärdiktaturen. 
Tillsammans tecknar de av överlevare, åklagare och förö-
vare. Dibujos Urgentes (dir. övers: ”brådskande teckningar”) 
handlar om att synliggöra vad som försiggår i rättssalen och 
bevara minnet av händelserna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7: Eugenia Bekeris. 
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Teckningarna är brådskande i två bemärkelser: dels för att 
det är ett angeläget ämne om ett samhälle som försöker 
förhålla sig till ett traumatiskt förflutet, men också för att 
Bekeris och hennes vänner arbetar snabbt i stunden utan att 
fokusera på detaljer. Teckningarna blir ett eget vittnesmål 
över det öppna sår som händelserna under militärdiktatu-
ren fortfarande är i det argentinska samhället. Projektet, 
som hittills resulterat i hundratals teckningar, har ställts ut 
och planeras även bli en bok. 

Bild 8: Dibujos Urgentes. Eugenia Bekeris 2017. 

Bild 9: Dibujos Urgentes. Eugenia Bekeris 2017. 
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AVSLUTNING 
Det argentinska samhället bär fortfarande djupa sår efter 
militärdiktaturen och dess eftermäle. Spåren av det för-
flutna är synliga i staden genom olika uttryck. Trots att 
större minnesplatser och museer öppnats där minnet av 
händelserna kan bevaras fortsätter mindre, ofta lokala 
grupper använda sina egna uttryck för att befästa minnet av 
de försvunna och påtala deras närvaro.   
 
Alla bilder förutom bild 8, 9 och 10 är tagna av och ägs av 
författaren. Bild 8, 9 och 10 ägs av Eugenia Bekeris och an-
vänds med tillstånd.  
 
För att läsa mer om Eugenia Bekeris och hennes arbete, be-
sök hennes hemsida: http://www.eugeniabekeris.com.ar/ 
och Dibujos Urgentes: http://dibujosurgentes.weebly.com/ 
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