Försonas för att läka sår
– Mitt arbete är att förstå hur och varför kriget började, säger ledaren Marcos
på en sammankomst till minne av offren för inbördeskriget i byn Choatalún
Kampen för försoning och upprättelse
har inte varat en timme utan pågått under många år, påminner han oss.
Idag, 25 år senare, är försoningsprocessen igång, vilket innebär sökande efter sanningen, läkande, samt krav
på rättvisa och återuppbyggande. Man
kan beskriva försoning efter en väpnad
konflikt som en process som föds ur viljan att möta och hantera det förgångna.
Försoning händer inte av sig självt, utan
det är nödvändigt att göra upp med det
förflutna för att kunna bygga ett demokratiskt och fredligt samhälle. Det
är viktigt att processen kommer ur ett
lokalt sammanhang, men även regeringen kan underlätta genom att skapa
ett gynnsamt klimat med demokrati.
De överlevande i Choatalún berättar om bortföranden och massakrer av
familjemedlemmar under åren 1982
till 1984. Kvinnor vars makar blivit
mördade flydde med sina barn till en
osäker tillvaro på flykt i bergen. När
de så småningom återvände var husen
nerbrända och förråden av majs och
bönor stulna.
– Vi blev stående med armarna i
kors, berättar änkorna, och syftar på
att de inte kunde arbeta för att ge mat
till sina familjer.
Det kan tyckas omöjligt för offer
och förövare att försonas efter så mycket lidande. I Choatalún kan det tyckas
särskilt svårt eftersom en av byborna,
Felipe Cusanero, uppges vara skyldig
till massakrerna och försvinnandena.
Han var militär representant i byn med
uppdrag att rekrytera sina grannar till
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I Choatalún är Marcos en viktig drivkraft i organisationen för överlevande efter den interna konflikten, en
konflikt som skördade många liv och
orsakade mycket lidande på Guatemalas landsbygd i början av 80-talet.

Anhöriga till offren samlas för att bearbeta minnena.

armén, och genom honom utövade armén sin utrensning i byn.
Ett steg i försoningsprocessen är
att stärka offren och återupprätta deras självförtroende. Marta förlorade sin
make och en syster under inbördeskriget. Hon menar att det är viktigt att
arbeta tillsammans, för med bara ett
vedträ i elden brinner det inte. Marta
har organiserat sig med andra offer och
kämpat för och fått resarcimiento, en
ekonomisk och symbolisk ersättning
från staten för anhöriga till dem som
mördades under den väpnade konflikten. Ersättning och erkännande från
staten att massakrerna ägt rum och
återuppbyggnaden av de hus som förstördes under konflikten är en betydelsefull del av försoningsprocessen.
Söka sanningen
Det sanningsökande som Marcos pratade om på minnesstunden handlar om
varför massakrerna skedde. Att söka
sanningen innebär också att gräva ut de
massgravar som man känner till, identifiera offren och ge dem en ny begravning med namn på graven. På så sätt
kan de anhöriga få ett slut. I Choatalún
vill man även bygga monument för att
minnas offren på det sättet.
Utgrävningarna av massgravarna
innebär bevis i den långsamma rätts-

processen mot Felipe Cusanero, vilken
har pågått sedan 2003 då anmälan
först lämnades in. Häpnadsväckande
nog har Felipe Cusanero valts till
borgmästare i Choatalún för år 2008.
– Låt honom jobba medan rättvisan kommer, säger Marcos och rycker
på axlarna.
Med utgångspunkt i mayakulturen hade offren i Choatalún bjudit in
Felipe Cusanero till flera möten för att
han skulle be om förlåtelse för de liv
han har på sitt samvete. Det kunde
kanske varit ett alternativ till en rättsprocess, men Cusanero kom aldrig.
Lorenzo blev vittne till att hans
son fördes bort av Cusanero.
– Vi är alla syndare som lever på
jorden. Det Felipe Cusanero gjort har
han inte gjort mot oss, utan mot anden, menar han.
För att offren ska kunna gå vidare
är förlåtelsen ett vikigt steg. Försoningsprocessen tar lång tid, årtionden och kanske generationer. Det kan
tyckas lättare att inte tänka på vad
som hände, men att söka försoning,
genom sanning, rättvisa och läkande
leder förhoppningsvis till att det fruktansvärda inte sker igen.

Annette Nilsson
(Namnen på offren är fingerade.)
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