Transició i Reconciliació a Sud-àfrica
(Ferriol Sòria)

Les societats en transició des d’un règim repressiu o no democràtic cap a l’inici
del que serà una democràcia s’enfronten sovint amb la constatació de que si encaren
de manera directa i explícita la persecució de tots aquells que van dur a terme actes i
grans violacions de drets humans, el país pot tornar ràpidament a una situació
d’inestabilitat que faci emergir de nou el conflicte i, en última instància, el retorn
d’enfrontaments bèl·lics d’intensitat menor o major. Aquests països, a més compten
sovint amb infraestructures legals incapaces i incapacitades per afrontar el passat
d’acord amb les exigències de la llei, fins i tot en casos en que hi ha una certa acció
judicial com a element definitori del procés de transició. En aquests casos, la
necessitat de perseguir els responsables d’ofenses greus es veu contraposada per
l’imperatiu pragmàtic que prova de maximitzar qui sap si l’única oportunitat per a la pau
per a un determinat poble.
En aquestes situacions, una Comissió de la Veritat i Reconciliació pot facilitar
una certa mesura de responsabilització, reconeixement i procés d’exposició de veritats
d’aquells responsables d’atrocitats que escaparien de qualsevol persecució. Els
instruments com les comissions poden permetre descobrir, clarificar i reconèixer de
manera formal i oficial models d’abusos dels passat, (2) poden respondre en certa
manera i de manera limitada les necessitats i interessos de les víctimes: oficialització i
reparació (3) poden contribuir a una certa justícia i passar comptes amb els
perpetradors d’ofenses, (4) poden posar de relleu la responsabilitat institucional i
recomanar reformes (5) poden promoure la reconciliació i reduir les tensions resultants
de la violència del passat, i malgrat no haver-hi justícia en el sentit estricte poden
aportar informació al poble del que va succeir, com a obligació confirmada per lleis i
convencions internacionals. A l’extrem, poden significar una base a partir de la qual
començar a imaginar un futur democràtic compartit entre les parts en conflicte, basat
en el respecte als drets humans coma element fonamental per a edificar-lo.
Es tracta com veurem d’un instrument amb una enorme capacitat
transformadora però que compta amb enormes limitacions. Qualsevol expectació
extrema o desmesurada d’algun tipus de mecanisme de transició com aquest,
constitueix en si mateix la seva major debilitat Les Comissions només poden
aconseguir resultats limitats i sovint insatisfactoris. Mai poden ser una panacea per a
tots els desafiaments que planteja una transició. En el millor dels casos és una
contribució a un procés extraordinàriament més complex que requereix d’esforços
continuats a llarg termini.
Sud-àfrica
El procés de transició sud-africà ha estat per molts un exemple de transició a la
de democràcia ben resolta amb legalització de partits polítics, llibertat de premsa,
eleccions amb garanties i una correcta reaparició al context institucional internacional
encapçalada per la figura majestàtica de Mandela, madiba, l’home-deu. Seria bo, però,
recordar les enormes dificultats d’aquest període no només entre races sinó, per
exemple, amb conflictes tals com la guerra civil larvada entre membres del CNA de
Mandela i el partit Inkatha de Buthelezi per tal d’aconseguir l’hegemonia entre la
comunitat negre, que va generar a principis dels 90 al voltant de 3000 morts entre les
que destaquen les de Boipatong o Bisho. Malgrat aquesta violència, el cert és que
quan parlem de transició i reconciliació a Sud-àfrica recordem sobretot un cos oficial,
creat per llei, amb un nom que, en si, ja és tota una declaració de principis, la Comissió
de la Veritat i Reconciliació de Sud-àfrica (CVR).
Efectivament, la CVR presidida pel premi Nobel de la pau i arquebisbe de
Ciutat del Cap, Desmond Tutu, és una de les claus de volta de la transició sudafricana, però no és més que el resultat d'una voluntat política de reconciliació i un
llarg procés de negociacions iniciades el febrer del 90, quan davant la sorpresa de

tothom davant dels evidents fracassos del mateix règim d’apartheid per reformar-se, el
president De Klerk es presentava al Parlament i enunciava l'impensable "Benvolguts,
el temps de la violència ha acabat... l'hora de la reconstrucció i la reconciliació ha
arribat". Era el 2 de febrer de 1990 i nou dies després Nelson Mandela sortia de la
presó i es legalitzaven els moviments d’oposició.
En aquell moment ni Estat ni oposició es trobaven en una posició de força
suficient per imposar les seves tesis, fet que va propiciar que les negociacions
essencialment entre el Partit Nacional i el Congrés Nacional Africà de Mandela
acabessin perllongant-se quasi bé 4 anys. D’entrada però les posicions de cadascú
eren ben explícites. Els moviments d’alliberament demanaven justícia contra el règim
anterior seguint el precedent dels judicis de Nüremberg, la desaparició de les lleis de
l’apartheid, un estat unitari amb una economia mixta i l’alliberament dels presos
polítics, mentre que els encara membres del Govern apel·laven per un sistema federal
on mantindrien el dret a veto, una economia liberal i a l’amnèsia per passar pàgina i
començar de zero: el New Start de De Klerk. L’equilibri de forces feia impossible cap
de les dues opcions, i s’imposava la transició pactada, però s’havia d’anar amb peus
de plom per evitar l'enrocament de posicions que generessin majors tensions al país.
Les negociacions de Kempton Park van iniciar els debats sobre el futur del país
partint del fet que el 85% de la població, que havia estat marginada i condemnada a
viure en la misèria, es reintegraria als centres de decisió i, de cop i volta, portaria les
regnes polítiques del país. De manera esquemàtica, podríem dir que els blancs sudafricans renunciaven al poder polític a canvi de mantenir el poder econòmic. Amb això,
hi havia un element incòmode que planava en qualssevol de les discussions iniciades:
l’herència de l’apartheid i tots els crims i violacions dels drets humans que s’havien fet
en el seu nom, tant per defensar-lo com per desafiar-lo. Més encara, no es podia
entendre l’estructura econòmica i social futura de Sud-àfrica, a mig i a llarg termini,
sense entendre quin n’era l’origen i quin era el punt real de partida de les futures
polítiques del país.
A partir dels primers contactes entre els grups opositors i el govern les
posicions van començar a moure's. El govern es comprometia a decretar una amnistia
política i a acollir tots els exiliats sense delictes de sang, s’instaurava la llibertat total de
premsa i el CNA de Mandela oferia com a primera contrapartida la suspensió sine die
de la lluita armada. Les negociacions es formalitzaven i el desembre de 1991 s'iniciava
la Convention for Democratic South Africa (CODESA) que al llarg de 1991-1994, amb
més o menys força, seria el marc de referència dels debats que havien de donar cara i
ulls a la nova Sud-àfrica, rebatejada pels ideòlegs com la nació de l’arc de Sant Martí.
El Grup 1 de CODESA era l’encarregat de dissenyar les estructures de
pacificació del país i aconseguir el control de les forces de seguretat. És en aquest
entorn on s’inicien els primers debats sobre com afrontar el passat i es posen sobre la
taula els casos de delictes amb contingut polític. S’impulsaran xarxes d’organitzacions
per la pau i comitès locals de resolució de conflictes i s’iniciaran comissions
d’investigació oficials i “independents” des del propi govern sobre l’existència de la
"tercera força policial", amb resultats altament decepcionants. Amb tot comencen a
sorgir iniciatives reeixides com la del mateix CNA de Mandela, que encarrega
investigacions i admet responsabilitats sobre els crims comesos als seus camps de
concentració de detinguts, o com la de la Comissió Goldstone que aconsegueix per
primera vegada denunciar la influència de les estructures de seguretat en la guerra
civil larvada que enfronta des de mitjans dels 80 als membres del CNA amb seguidors
del partit Inkhata de Buthelezi.
L’amnistia
Des de l’inici de les negociacions el PN va multiplicar les temptatives per
imposar un marc que permetés amnistiar als responsables de la violència d’estat, com
l’aprovació fraudulenta de la Further Indemnity Act d’octubre de 1992. Però el tema no
acabava mai de tancar-se.

El desembre de 1993 les negociacions de CODESA van portar l’aprovació de la
Constitució Interina amb una clàusula final fonamental per entendre la creació
posterior de la CVR sud-africana. La clàusula final enuncia que per tal d’avançar en la
reconciliació i la reconstrucció del país, s’haurà d’atorgar amnistia en relació a tot acte,
omissió o ofensa associada amb motius polítics i en el curs dels conflictes del passat.
A la vegada s’explicita la necessitat i voluntat de reconciliació dels pobles de Sudàfrica. I des de la mateixa Constitució s'apel·la a l'ubuntu de les persones, un concepte
que parla de la mateixa essència de l'ésser humà com element d'unió dels pobles sudafricans. Umuntu ngumuntu ngabantu "les persones són persones a través de les
persones". Com diu Tutu,
"una persona amb ubuntu és, en tant que pertany, participa, comparteix (...) i afirma els
altres, i no se'n sent amenaçat, perquè pertany a una col·lectivitat major, que es degrada quan
altres són humiliats, torturats, oprimits o tractats com si fossin menys"1.

Sud-àfrica advocava doncs per la constitucionalització de l’amnistia. Així, des
de l'aparició de la Constitució Interina i el coneixement d’aquesta futura amnistia,
ONG's i institucions civils i religioses van començar a treballar per preparar el terreny
d'una futura Comissió de la Veritat, demanada des de 1992 per membres del l'ANC
com Kader Asmal. La veritat fa mal però l'oblit mata, havia dit Tutu.
La Comissió va aparèixer com una solució de compromís i un complement
necessari a la Constitució Interina, i va ser plantejada amb suficients interrogants i
garanties perquè els actors polítics poguessin defensar, davant dels seus seguidors, la
validesa del procés de negociació política que es duia a terme. Per un costat, la
població més castigada per l’apartheid considerava creïble una institució que hauria de
fer-se càrrec dels grans abusos del passat i hauria d'iniciar un cert procés de justícia,
per ambigu que aquest pogués sembla en un principi. Per l’altre, l’amnistia inclosa a la
Constitució Interina feia que l’amenaça de la Comissió fos menor per als qui temien un
procés de caça de bruixes i no tenien cap intenció d’afrontar actes pretèrits.
L'abril de 1994, amb les eleccions guanyades amb el 62% dels vots, Mandela
iniciava el seu mandat amb els objectius immediats de recuperar l’estabilitat social i
econòmica a través del seu Programa de Reconstrucció i Desenvolupament, redactar
la nova Constitució definitiva i establir canals i institucions de diàleg en un país
profundament dividit i enfrontat. S’iniciaria llavors un acalorat debat públic, abanderat
per associacions civils, ONG's i el mateix ANC que acabaria amb la creació de la
Promotion of National Unity and Reconciliation Act2 que regulava la CVR sud-africana.
La discussió de la llei va comportar llarguíssims debats parlamentaris i
múltiples aportacions de la societat civil, que per primera vegada es trobava amb la
situació d’haver de realitzar propostes en positiu i no buscar respostes a la contra, en
aquest cas, al règim d’apartheid declarat per la ONU com un “crim contra la
humanitat”.
Finalment el 28 de juny de 1995, s’aprovava la llei de “Promoció de la unitat nacional i
la reconciliació” per amplíssima majoria.
Capacitat transformadora – la CVR com a espai per a la reconciliació
Comentàvem abans que construir la pau en societats dividides requereix un
compromís a llarg plaç per part de múltiples actors que hi actuen, que permeti establir
una infraestructura que atenyi tots els nivells de la societat, permeti potenciar els
recursos amb els que aquesta mateixa compta per a la reconciliació i sigui capaç de
rendibilitzar al màxim la possible contribució externa que pugui arribar en forma de
capital humà o material.
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La Transformació del conflicte tracta, doncs, problemes estructurals, la
dinàmica social de la construcció de relacions i el desenvolupament de la
infraestructura de recolzament per la pau. El marc de construcció de pau inclou un
conjunt d’elements interrelacionats però distints que inclouen estructura, procés,
relació, recursos i la coordinació. Les Comissions, així, no s’entenen sense
comprendre en quina estructura social es mouen, quines són les dinàmiques que
inicien i els processos en els que incideixen, i òbviament no es poden entendre sense
la coordinació amb les actuacions que es duen a terme per part del govern en una
situació típicament d’escassetat de recursos. El cas sud-africà no havia de ser diferent.
Si la construcció de la pau ha d’estar arrelada a les realitats subjectives i
empíriques de les persones, el marc de referència vàlid per treballar passa a ser el de
la restauració i reconstrucció de relacions. La relació és la base del conflicte i de la
solució a llarg termini, i la reconciliació el resultant del punt de convergència entre el
realisme i la innovació en aquestes relacions. I la pregunta que ens podem fer és si les
Comissions com la sud-africana poden convertir-se en aquest catalitzador de la
reconciliació que permeti que aquesta sigui mantinguda en societats dividides.
Si el disseny de les comissions és correcte, les Comissions de la Veritat són
possiblement un primer espai on aquests processos poden iniciar-se amb
plantejaments acceptables per les diferents parts en conflicte. I a partir de l’Informe
Final, doten d’un text al que es podrà fer referència sempre que hi hagi oblits i
desmemòries, de tal manera que les societats seguir treballant per una pau sostenible.
En el marc de la construcció de la pau, dèiem, les Comissions han de tenir en
compte l’estructura social i el procés i la dinàmica del conflicte en el que s’insereixen.
L’estructura apunta a la necessitat de pensar en termes globals respecte de la
població afectada i pensar sistemàticament en les qüestions implicades. El procés
subratlla la necessitat de pensar de forma creativa en la progressió del conflicte i la
sostenibilitat de la seva transformació connectant els rols, les funcions i les activitats.
D’acord amb J.P. Lederach, estructura i procés proporcionen 4 comunitats de
pensament i d’acció:
1. Causes originàries (Els que busquen i treballen les arrels del problema). Serien
l’exposició de fets de l’Informe final d’una Comissió
2. La gestió de la crisi (Mediadors): És respondre ARA a problemes immediats. És
el tracte amb les víctimes (vistes i reparació que aporten les comissions) i
perpetradors (vistes i amnistia de la CVR)
3. Els que actuen en el camp de la prevenció. Treballen l’early warning.
Recomanacions d l’Informe Final. Missatge de reconciliació.
4. El camp dels visionaris: Treballen en el nivell del sistema i des de la
perspectiva generacional. És l’estratègia, la idea de futur, la política.
La Transformació és un compendi dels 4 que genera un canvi des del punt de
vista descriptiu, (efectes que produeix el conflicte social) i des d’un punt de vista de
recepta (intervenció per dur a terme un canvi) i en 4 dimensions interdependents
diferents Personal, Relacional, Estructural i Cultural.
Sembla encertat pensar, doncs, que les Comissions són un Factor de
Transformació Potencial capaç d’incidir transversalment en les comunitats implicades
en el Conflicte. I aconseguir així un objectiu de difícil predicció com és la reconciliació,
encara que sigui a nivell embrionari.
La reconciliació ha de concebre un futur de forma que es reforci la
interdependència i ha de brindar a les persones l’oportunitat de mirar endavant i
imaginar un futur mútuament compartit. Així, la reconciliació necessita un lloc, un
espai, el punt de trobada on es poden unir els interessos del passat i del futur per
reconstruir el present. La reconciliació representa doncs un espai social, un locus, on
la veritat i el perdó estan validats i units, i no un marc on hom hagi de desqualificar a
l’altre o on es concebin com peces separades i fragmentades.

I és així quan la reconciliació, vista com un procés de trobada i com un espai
social, ens permet abordar preocupacions centrals com són les dimensions espirituals,
psicosocials, sensorials i emotives. La reconciliació, com a perspectiva, s’estructura i
orienta cap als aspectes relacionals del conflicte. Com a fenomen social representa un
espai, un lloc on es reuneixen les parts en conflicte.
Les Comissions són doncs un espai on aquest procés i, per tant, la
reconciliació, POT donar-se, malgrat que és impossible assegurar-la. De la potència a
l’acte, hi ha un pas massa gran, on elements fonamentals que donaven força a la
solució trobada es desdibuixen i acaben afectant la potencia transformadora de
l’instrument. Observem ara com va acabar aquest extrem a la realitat sud-africana.

La CVR
Amb la llei concretada queda clar que l'instrument escollit per posar en clar el
passat només jutjaria els fets extrems comesos pel règim anterior i deixaria en via
morta el judici a la normalitat de l’apartheid. Les grans violacions dels drets humans
amb motius polítics serien amnistiades a canvi de la veritat i l’explicació completa i
pública de tals atrocitats. Davant la perplexitat de molts, la Comissió igualava les grans
violacions de drets humans comeses pel règim i les d’aquells que havien intentat
enfonsar-lo. La Comissió, això si, estava obligada a explicar de la manera més àmplia
possible el context en què aquestes grans violacions s’havien produït, oferir un espai a
les víctimes per a la seva rehabilitació i fer recomanacions que previnguessin la futura
repetició de les violacions de drets humans descrites.
Amb els dos anys que duraria el seu mandat, la Comissió, havia de desgranar
la realitat d’un sistema definit per l'ONU com un crim contra la humanitat, i havia
d’aconseguir el mutu enteniment i la reconciliació entre els diferents pobles sudafricans després de quaranta anys d’opressió física i psíquica, econòmica i social.

Estructura de la CVR sudafricana
Comitè de
Violació
dels Drets
Humans
(per les víctimes)

Un Comitè
d'Amnistia
(pels responsables
d’ofenses perpetradors)

Un Comitè de
Reparacions i Rehabilitació
(per tots els reconeguts com a víctimes)

Departaments establerts per al seu
bon funcionament:
- Departament de Finances.
- Departament de RR HH.
- Departament de Gestió de la
Informació.
- Unitat d'Investigació.
- Departament legal.
- Departament de Comunicació i
relacions amb els mitjans de C.
- Unitat de Salut mental.
- Departament de Gestió de
Registres.
- Departament de Recerca.
Context històric.
- Comitè de Protecció i Seguretat.
- Programa de Protecció de
Testimonis.

La Constitució de la Comissió va seguir fent-se a partir d’un viu debat públic on
la societat civil va poder presentar candidats a ser comissionats de la mateixa, en un
procés que va ser seguit de manera profusa en mitjans de comunicació que va acabar
amb una composició força adequada a la diversitat de la societat sud-africana. La
Comissió es va dotar d’amplis poders, capacitat punitiva i una autonomia quasi
complerta però, sobretot, comptava amb dos incentius que havien d’atraure la gent a
testimoniar-hi: l’amnistia per als responsables d'ofenses i les reparacions per a les
víctimes. Per a fer-ho comptava essencialment amb tres comitès, el Comitè de Violació
dels Drets Humans, un Comitè d’Amnistia i un Comitè de Reparacions i Rehabilitació
(sense facultat executiva).

Vist el desenvolupament de la Comissió, hem de concloure que els atractius
eren de diferent tamany. L’amnistia s’atorgava a canvi de l’exposició complerta dels
fets pels quals es demanava, la proporcionalitat entre acte i objectiu i la pertinença a
una organització implicada al conflicte. L’amnistia, molt contestada per part de les
víctimes, va donar-se amb força rigor, i aproximadament només es va afectar a un
10% de les 7000 demandes presentades. Amb tot hi va haver determinades
interpretacions “generoses” sobre què es considerava realment un acte “motivat
políticament” o en la manera en que s’aplicava el principi de Norgaard3 referit a la
necessitat de proporcionalitat entre ofensa i objectiu. La majoria dels responsables
d’ofenses van rebre la resolució del Comitè d'Amnisties amb prou celeritat (malgrat
que va acabar la tasca el maig de 2001) i amb la quasi seguretat que les víctimes no
els podrien portar a judici pels fets dels que havien estat amnistiats. L’exposició pública
dels fets era la principal condemna, però, en la majoria dels casos, la reinserció a la
societat ha estat poc traumàtica. En canvi, les contrapartides a les víctimes han estat
comparativament inferiors. La veritat exposada va oferir respostes a determinats
casos, i van donar-se situacions de catarsi col·lectiva i moments d’extraordinària
emoció i perdó al si de les vistes de la Comissió. En aquest context, i ja des de 1995,
la societat civil va organitzar-se i van aparèixer grups de recolzament com el
Khulumani Support Group que animava a les víctimes a parlar en veu alta i a exercir
pressió sobre la CVR i els organs polítics per tal de formar un cos representatiu de
víctimes amb veu única, o ONG i eclesiàstiques que ajudaven a prendre nota de les
declaracions de les víctimes. Amb tot, a Comissió no tenia cap potestat executiva
sobre les reparacions i recomanacions, i només podia proposar quines serien les més
adients per tal que el Govern les prengués en consideració i les posés en marxa.
Per ara, només les reparacions urgents han començat a arribar, i amb retard. El
president Mbeki afirmava, a mitjans de 1999, que les reparacions a les víctimes
haurien de ser la redistribució econòmica, la reconstrucció i el desenvolupament del
país que el Govern estava duent i duria a terme. Com ja havia fet Mandela, anunciava
que el Govern prioritzaria els elements de reparació de caire simbòlic per dedicar les
energies monetàries a elements "més productius".
D’entrada, pensar en reconciliació en aquestes condicions pot semblar
irreverent. Per entendre l'impacte de la Comissió hem de fer, doncs, un pas més enllà,
i no oblidar la importància d'un factor que va més enllà de poders i mandats i que ha
jugat un paper clau en el procés: la religió. La llei que regeix la CVR no diu enlloc que
aquesta hagi de prendre maneres religioses, però la religió i la ritualització de les
vistes va aparèixer com un element afegit i fonamental, encapçalat per l'esforç de
Tutu, i el suport de moltes esglésies treballant en l’àmbit local. La Comissió ha vist
passar més de 20.000 víctimes, així com uns 7.000 responsables de violacions de
drets humans, a part de representants del sector sanitari, legal, empresarial, químic,
militar o educatiu. Tots plegats han estat l'instrument que l’Estat ha escollit per
adreçar-se al país. Durant dos anys i mig, la Comissió ha estat dia a dia enviant
missatges de perdó i disculpa a la societat i ha aconseguit posar al descobert les
misèries de les persones i de l’apartheid. I ho ha fet explicant amb detalls quina va ser
la causa de tantes desgràcies; entrant a casa de les persones i parlant-les de tu a tu,
amb un mateix llenguatge espiritual i religiós conegut per tothom. La importància
històrica de la religió a Sud-àfrica és clau per entendre el seu rol en la Comissió. Va
jugar un paper fonamental en la lluita contra l'apartheid al llarg dels vuitanta i d’igual
manera, a través de l’església holandesa reformada, va ser l’agent de legitimació
moral del sistema d’apartheid. Per això, quan la CVR oficialitza i abraça el dolor de les
víctimes mitjançant formes religioses, que li són properes, el procés és més acceptat.
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El professor danès Carl Aage Norgaard va ser president del Tribunal Europeu de Drets Humans i va establir els
criteris per definir com discernir entre un crim polític i un pres polític i el que no ho és. Norgaard va ser consultat en
el moment de definir aquest fet en la transició de Namíbia el 1990.

La Comissió ha estat, doncs, una institució legal per les institucions que la van fer
néixer, i un reflex viu de l'extraordinària religiositat del poble sud-africà.
Un país reconciliat?
L'informe final de la CVR va ser presentat públicament i posat a disposició de
tots els ciutadans. Aquest text complementava la Constitució per tal com aportava la
legitimitat de l’experiència a una Constitució d’origen purament teòric. Però, a més,
legitimava la voluntat i la necessitat de la població blanca de viure al país. Tot i que en
molts casos ho fes amb menyspreu, sempre podria referir-se al text i dir: hem expiat
les nostres culpes i això és el que va passar.
Curiosament la Comissió va legitimar els partits i organitzacions polítiques
preexistents, ja que va confrontar-les en un espai legitimat, de manera transparent i
pública, que va permetre una deliberació sobre el passat més profunda que a
qualsevol dels llocs on aquesta havia estat plantejada.
Ara fa deu anys de les primeres eleccions democràtiques a Sud-àfrica i s’han
celebrat els tercers comicis guanyats de nou i de manera encara més àmplia pel CNA.
I a l’informe ministerial sobre aquests 10 anys de tasca desenvolupada pel govern
democràtic, la CVR ocupa ara ja un espai molt menor davant dels reptes que el país
afronta.
L’ascendent de Mandela, el debat públic i polític, i el procés de la CVR, han
portat la societat a un estadi inimaginable uns anys enrere. Un estadi de coneixement,
de certa contrició i de convenciment que per construir el país tothom és necessari i cal
un cert enteniment mutu, no ideal, però mínim. Possiblement sigui agosarat parlar de
reconciliació, on s’agrupen elements com la Veritat, la Misericòrdia, la Justícia i la
Pau(4).
El procés de transició és llarg, i els efectes d’haver escollit que una CVR
redrecés el país moralment no es poden aventurar a curt termini. Semblaria encertat
pensar que era un procés necessari però no suficient, i que el punt final moral de
l’apartheid no es trobarà fins que les desigualtats econòmiques no desapareixin i la
gent pugui començar a viure amb igualtat, no només davant la llei, sinó també en la
quotidianitat. La Comissió així, no tanca moralment l’apartheid, per obre la possibilitat
d’un camí nou, marcat per un ideal de reconciliació aconseguit a través d’una veritat
que cou.
No hi ha cap país igual, i per tant cap model de comissió i transició és
exportable. Però el cert és que fins ara cap país ha interpel·lat tant a la seva població
com ho va fer la nova República de Sud-àfrica. I ho va fer a partir de les vicissituds
d’un cos oficial, semi-judicial, que per aconseguir un impossible va demanar un acte de
fe al que bona part del país va decidir abraçar-se.
Ferriol Sòria
Email: ferriolsoria@hotmail.com
Universitat de la Pau – Juny 2004
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El baròmetre que realitza l’Institute for Justice and Reconciliation mostra que a 2001 el 77% de la
població negra aproba la tasca de la Comissió, per un 36% dels blancs, un 45% dels mestissos i un 61%
dels asiàtics. Però hi ha elements per a l’esperança. A 2003, el 61% dels negres, el 66% dels asiàtics i el
77,5% dels mestissos asseguraven estar intentant perdonar “those who hurt during apartheid”. El 70%
dels blancs consideren que l’apartheid era un crim contra la humanitat.

Epíleg
Com hem dit, en el millor dels casos, una Comissió com la sud-africana és una
contribució a un procés extraordinàriament més complex que requereix d’esforços
continuats a llarg termini.
Hi ha doncs alguns aspectes que la CVR no pot assolir podia aconseguir:
• No pot castigar d’acord amb el crim comès.
• No pot assegurar el remordiment dels perpetradors o la modificació de les
seves actituds
• No pot assegurar el desig a que les víctimes es reconciliïn o perdonin.
• No pot assegurar que tots els aspectes de l’opressió passada siguin tractats.
• No pot descobrir tota la veritat d’una atrocitat o respondre totes les qüestions
plantejades a una investigació.
• No permet que TOTES les víctimes expressin les seves històries.
• Pot no permetre a les víctimes fer el tancament de les seves experiències de
resultes del procés.
• No pot assegurar que es donin les formes de reconstrucció i reparació
adequades a les víctimes d’abusos.
• No pot corregir el desequilibri entre benefactors amb represaliats del règim
anterior.
• No pot assegurar que aquells no satisfets per les amnisties donades o
coneixement de una part de la veritat, decideixin segui el camí de la justícia
ordinària o iniciar revenges personals.
Però hi ha coses que si que una CVR pot aconseguir
•
•
•

•
•

•
•
•

Pot trencar el silenci de grans violacions de drets humans
Pot contrarestar la negació de que aquells fets succeïren, atorgant
reconeixement oficial a la natura i tipus de sofriments humans ocorreguts.
Pot ser un vehicle d’educació pública, convertint-se en la base per a
l’emergència d’una memòria comuna, reconeguent que la mesura de la unió de
la nació està unida a la creació d’una memòria comú que prové d’experiències
diverses.
Pot crear una cultura de reconeixement
Pot esdevenir un espai segur on les víctimes poden expressar els seus
sentiments i sensacions exposant les seves històries personals, sense els
encorsetaments d’una sala judicial, molt més estricte en la manera de
testimoniar i expressar-se.
I eviten situacions tals com:
o Possibilitat d’arbitrarietat. Alguns paguen per tots? En un procés de
reconciliació nacional una sentència no és suficient.
o Frustració de la víctima d’avant d’argúcies legals.
o El rol de testimoni no és el mateix del que explica una història de vida.
o Entorn hostil i desconegut per part de la víctima.
o Alternativa a un sistema judicial poc creïble.
Pot portar a les comunitats, institucions i als sistemes a una cert judici moral
que pot permetre un espai per a la responsabilització i el reconeixement de
l’esdevingut que permeti crear les bases per a una societat decent.
Pot contribuir a destapar causes, motius i perspectives de les atrocitats
passades, de tal manera que serveixin de base perquè la possibilitat de
reproducció de tals atrocitats quedin minimitzades.
Pot dotar d’importants formes simbòliques de memorialització i reparació a les
víctimes.

•
•

Pot iniciar un procés de reconciliació tenint en compte que aquesta vol temps i
voluntat política.
Pot crear un espai i un temps per a afrontar aquells elements que van portar el
pais al conflicte, promovent accions de justícia restauradora i reconstrucció
social.
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Sites web
www.reconciliation.org.za
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l'estudi de com enfronten el passat diferents països en transició.
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