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Abstract 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) in Santiago, Chile is dedicated to the depiction of a 
difficult heritage. This museum of memory and human rights narrates the military dictatorship in Chile 1973–
1990, a time when thousands of people were subjected to unthinkable human rights violations committed by the 
Government Junta of Chile. 

Memorial museums exist worldwide and aim to depict a specific historical event when people have been 
victimized by the state. By showcasing the crimes committed by the junta, MMDH seeks to contribute to the 
culture of human rights to prevent human rights violations from reoccurring in the future; a culture of Nunca Más 
(Never Again). In this thesis, the permanent exhibitions of MMDH have been studied through the lenses of repre-
sentation and discourse theory. The purpose has been to understand the way in which the museum depicts the 
dictatorship and whether the goal of contributing to a human rights culture was visible in the material that is 
presented in the exhibitions. The results show that MMDH depicts a story using different themes primarily relating 
to the crimes committed by the Chilean state and the civilian population’s fight for human rights. 

In the exhibitions, several themes evoke emotions and can generate a real impact on the visitors. However, 
the museum presents its material without analysis or interpretation and it disclaims placing the dictatorship in a 
historical and political context, which can inhibit the educational purpose of the museum. In addition, since the 
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by the museum’s political link in a country that to this day is undergoing a process of dealing with its past. 
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Jag vill börja med att tacka min handledare Inga-Lill Aronsson som har givit mig 
värdefull rådgivning och som har varit ett stort stöd till mig under hela 
uppsatsprocessen. Vidare vill jag rikta ett tack till personalen på Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos som tillhandahållit mig information kring 
museiverksamheten. Till sist vill jag nämna att det är min far som har inspirerat mig 
till att skriva denna masteruppsats. Hans besök på MMDH, en plats som skildrar ett 
förflutet svärtat av mänskligt lidande, blev kantat av obehagskänslor och ängslan 
då hans personliga erfarenheter av politiskt våld och tortyr blev levande på museet. 
Ett museum om minnen är en plats som väcker starka känslor och framkallar 
levande minnen. 
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Inledning 

Aldrig förr har det funnits så många museer som skildrar mänsklighetens allra 
mörkaste historia som idag. Länder som drabbats av krig, folkmord, diktatur och 
andra grymheter står inför den svåra uppgiften att återuppbygga sina skadade 
samhällen och kulturarvssektorn har ofta en angelägen roll i försoningsarbetet. 
Världen över reses monument och minnesmärken för att hedra de människor som 
fallit offer för statligt våld och skildringen av mänskligt lidande träder allt oftare in 
i museivärlden. Försoningsprocessen innebär många gånger en balansgång mellan 
att börja om på nytt och arbeta framtidsinriktat och samtidigt uppehålla sig vid det 
förflutna och synliggöra de trauman och det mänskliga lidande som förvållat landet. 
Så är fallet med Chile. Efter 17 år av militärdiktatur fick landet 1990 återigen ett 
demokratiskt styrelseskick och mycket har gjorts för att återuppbygga landet och 
åskådliggöra de kränkningar av mänskliga rättigheter som begåtts under landets 
diktatur. 

Hanteringen av ett svårt arv är oumbärlig och på samma gång genomsyrad av 
olika diskurser och värderingar. Museer har den viktiga rollen att förvalta och be-
vara kulturarv samt göra dess betydelse förståelig för allmänheten. Kulturarv är 
samtidigt ett snårigt område som väcker många känslor.  På senare år, i en tid som 
ofta kallas för ihågkommandets epok, har synen på kulturarv förändrats och män-
niskor världen över kräver rätten att skildra det förflutna ur tidigare nedtystade eller 
förbisedda perspektiv. Kulturarv behöver vara inkluderande och representativt. 
Men är det alltid det?  

Ihågkommandet av det mänskliga lidandet har trätt in i museiutställningar och 
ofattbara kränkningar av mänskliga rättigheter är teman som skildras på museer om 
minnen. De har i uppdrag att förmedla kunskap kring en specifik historisk händelse 
där människor fallit offer för statligt och ideologiskt motiverat våld, något som har 
blivit ett mycket framgångsrikt museologiskt koncept världen över. Målsättningen 
är ofta att museet skall bidra till uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle där 
förståelse för och försoning med det förflutna tros förhindra att liknande händelser 
upprepas.  

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) är ett stort och 
relativt nybyggt museum om minnen och mänskliga rättigheter beläget i Santiago, 
Chile. MMDH har det speciella uppdraget att utbilda allmänheten om landets 
militärdiktatur mellan 1973 och 1990 då massförsvinnanden skedde, tusentals 
politiska fångar utsattes för tortyr och mördades och där de mänskliga rättigheterna 
ständigt kränktes. Museet söker fungera som ” […] ett utrymme som bidrar till att 
en kultur om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar blir den 
gemensamma etiska grunden” ([…] un espacio que contribuya a que la cultura de 
los derechos humanos y de los valores democráticos se convierta en el fundamento 
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ético compartido” (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a). Museet är 
en institution som åtagit sig uppgiften att utbilda allmänheten både om ett förflutet 
i Chile som länge plågats av terror samt om begreppet mänskliga rättigheter och 
vikten av tolerans och respekt. Uppgiften är kantad av svårigheter. 

 För att referera till Terence M. Duffy är museer som handlar om mänskligt 
lidande och mänskliga rättigheter ofta kontroversiella på grund av 
sammanlänkningen mellan mänskliga rättigheter och den politiska domänen (Duffy 
2001, s. 10). Uppkomsten av MMDH är resultatet av politiska beslut som grundas 
på tanken om att ett synliggörande av diktaturens kränkningar av mänskliga 
rättigheter kommer understödja landets försoningsprocess. Genom att blottlägga 
militärjuntans brott mot mänskliga rättigheter söker MMDH bidra till realiseringen 
av det politiska och samhälleliga målet som innebär att det mänskliga värdet aldrig 
mer ska kränkas. Vid invigningen av museet i januari 2010 förklarade Chiles 
president Michelle Bachelet (2010, s. 2) i sitt tal:  

Invigningen av detta museum är ett kraftfullt tecken på styrkan av ett enat land. Enandet grun-
das i det delade samförståndet i att aldrig mer undergå en tragedi som den vilken alltid kommer 
att ihågkommas på denna plats, en tragedi som från dag ett har lagt förnekelse och mörklägg-
ning på dödens och fångenskapens smärta.  

La inauguración de este Museo es una poderosa señal del vigor de un país unido. Unión que se 
funda en el compromiso compartido de nunca más volver a sufrir una tragedia como la que en 
este lugar siempre recordaremos, tragedia que desde el primer día sumó la negación y el 
ocultamiento al dolor del cautiverio o la muerte. 

Inom alla diskurser finns inslag av inkludering och exkludering av uttalanden. 
Vilket kulturhistoriskt museum som helst kan väcka debatt men ett museum som 
ämnar synliggöra mänskligt lidande i ett land med en pågående demokratiserings-
process står inför särskilda utmaningar. Ett nutida förflutet kopplat till politiskt våld 
och förtryck är omgivet av många levande och personliga minnen.  

Att skildra en specifik tidsperiod då kontinuerliga brott mot mänskliga rättig-
heter har skett under en politisk regim är ett svårt åtagande. När museet baserar sina 
uppgifter på rapporter utförda av statens egna sannings- och försoningskommiss-
ioner ökar komplexiteten och risken för kritik från allmänheten. MMDH vill genom 
synliggörandet av det mänskliga lidande som pågick under diktaturen bidra till 
skapandet av en fredlig kultur, och på så sätt understödja arbetet med att förhindra 
att brott mot mänskliga rättigheter upprepas i framtiden. Nunca Más (Aldrig mer) 
är museets slagord. I denna uppsats studeras museets utställningar utifrån ett dis-
kursivt perspektiv och frågor om hur museet har valt att skildra diktaturen och bidra 
till en fredlig kultur ligger i fokus.  
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Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i tre huvuddelar; en inledande del, en empirisk undersökning 
och analys samt en slutdiskussion. I den inledande delen presenteras först 
uppsatsens syfte och frågeställningar följt av en forskningsöversikt. Vidare 
redogörs för olika väsentliga begrepp följt av en presentation av undersökningens 
teoretiska utgångspunkter samt den metod respektive det källmaterial som används. 
I den empiriska och analytiska delen ges först en beskrivning av Chile som land, 
om diktaturen och dess efterspel följt av en redogörelse för MMDH, det politiska 
klimat ur vilket museet uppstod följt av en beskrivning samt analys av de 
permanenta utställningarna. I den tredje och avslutande delen förs en slutdiskussion 
där jag återkommer till uppsatsens frågeställningar och diskuterar resultaten av 
analysen.  

Syfte och frågeställningar 

Händelser kan skildras på många olika sätt. I denna uppsats söker jag svar på hur 
MMDH förmedlar ett komplext förflutet. Som humanist motiveras jag av en 
nyfikenhet för det förflutnas komplexitet och en strävan efter att förstå människan 
som kulturell och social varelse. Ett av de viktigaste uppdragen som MMDH har 
åtagit sig är att bidra till att en kultur om mänskliga rättigheter och de demokratiska 
värdena blir den gemensamma etiska grunden. Syftet med den aktuella uppsatsen 
är att förstå sättet på vilket diktaturen skildras på MMDH samt huruvida uppdraget 
med att bidra till en kultur om mänskliga rättigheter gör sig synligt i det material 
som presenteras i utställningarna. 

När nya kulturarvsinstitutioner skapas i syfte att bidra till utbildningen om ett 
svårt arv undviker många att göra kritiska granskningar av dessa platser då det råder 
en stor ängslan av att riskera att förolämpa någon (Lazzara 2011, s. 59). Då både 
det politiska och samhälleliga intresset för att fortsätta etablera nya museer om min-
nen är stort anser jag att det är lämpligt att granska MMDH och synliggöra både 
museets styrkor och svagheter. 

En diskurs, vilket förklaras mer ingående på sida 25, implicerar såväl en inklu-
dering som en exkludering av uttalanden. På ett museum som MMDH, vilken skild-
rar ett nutida förflutet, blir det särskilt intressant att undersöka vilka narrativ som 
inryms i museets skildring och vad denna skildring representerar. De frågeställ-
ningar som presenteras i den här undersökningen hämtar inspiration från Michael 
J. Lazzaras studie av MMDH, där han problematiserar museets skildring och menar 
att museet framställer ett förflutet utan att ta hänsyn till verklighetens komplexa 
natur (Lazzara 2011, s.77). Genom att utgå från att MMDH figurerar i en samhäl-
lelig och politisk kontext ämnar undersökningen bringa svar på följande frågor: 
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 Hur skildras diktaturen i de permanenta utställningarna på MMDH och vad 
representerar denna skildring?   

 Gör sig uppdraget att främja en kultur om mänskliga rättigheter sig synligt 
i det material som presenteras i museets permanenta utställningar, och i så-
dant fall, hur manifesteras detta? 

Utifrån ett raster av representations- och diskursteorin söker jag därmed svar på hur 
diktaturen skildras på MMDH och vad denna skildring representerar. Vidare under-
söker jag huruvida uppdraget att främja en kultur om mänskliga rättigheter gör sig 
synligt i museets utställningar. Sammanfattningsvis söker jag svar på frågorna, vad 
berättar utställningarna, och varför? 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt sätts uppsatsen in i ett större forskningssammanhang då den 
vetenskapliga förståelsen för det svåra kulturarvet utgörs av ett brett forskningsfält. 
Forskare från olika discipliner och från olika delar av världen uppvisar ett allt större 
intresse för frågor kring kulturarv som figurerar i konfliktområden, som blir föremål 
för sabotageattacker i krig och för minnesprojekt kopplade till det svåra kulturarvet. 
I det här avsnittet fokuserar jag på att ge en översikt över forskningen om det svåra 
kulturarvet i Sydamerika, men inledningsvis vill jag ge läsaren en överblick över 
ämnets mångfacetterade forskningsfält.  

Att konfrontera och använda sig av det svåra arvet 
Antropologen Paul Basu (2008) menar i sin forskning om Sierra Leone och landets 
hantering av sin långa och motstridiga historia att det bästa sättet att hantera en 
historia där mänskligt lidande ägt rum är att konfrontera den. Basu framhäver 
kulturarvets potential i ett land som återhämtar sig från krig och hur det faktiskt kan 
ha en stärkande verkan i ett samhälle som undergått politiska konflikter. Processen 
med att återuppbygga samhällen som genomgått konflikter och krig understödjer 
försoningsprocessen när det svåra arvet konfronteras istället för att samhället byggs 
upp av ” […] a flimsy myth of peace” (Basu 2008, s. 46). Freds- och 
konfliktforskaren Karen Brounéus ställer detta antagande om konfrontation som en 
väg till försoning på sin spets i sin doktorsavhandling. Brounéus studie visar att tolv 
år efter folkmordet i Rwanda 1994 har flera offer som vittnade om händelserna i de 
rwandiska domstolarna lidit av depression och posttraumatiskt stressyndrom, något 
som belyser offrens risk för att återtraumatiseras inom loppet för den nationella 
sanningsprocessen (Brounéus 2008).  

Kulturantropologen Inga-Lill Aronsson menar att svaret på frågan när det är 
lämpligt att konfrontera det förflutna hittas i den kulturella och sociopolitiska 
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kontexten (Aronsson 2013, s. 94). I sin artikel ”Det ambivalenta kulturarvet: Fallet 
Terror Haza i Budapest” (2013) skriver Aronsson om komplexiteten i att använda 
kulturarv i försoningsprocesser. Världen över sker en trend av att etablera museer 
som visar mänskligt lidande vilket vittnar om människans ökade behov av att hålla 
fast vid sina minnen och inte låta det förflutna falla i glömska. Genom att utgå från 
exemplet med Terror Haza, ett museum om terror i Budapest, Ungern, menar 
Aronsson att museet kan stimulera försoningsprocesser och besökarnas 
självrannsakan men arbetet med kulturarv och försoning bör fortsätta att studeras i 
förmån för de drabbade i en konflikt (Aronsson 2013, s. 97).  

Museer som berör det svåra arvet och debatten om tolkningsföreträdet 
Förintelsen var den historiska händelse som bidrog till uppkomsten av museer som 
tillägnas offer i konflikter och krig och som skildrar ett svårt förflutet. De 
människor som föll offer för Förintelsen var många och behovet att tala om sina 
ofattbara och horribla erfarenheter var stort. Det var inom denna kontext som 
minnesmuseer började uppstå (Andermann 2012, s. 71). Forskning kring museer 
om minnen, det vill säga museer som berör ihågkommandet av mänskligt lidande, 
har vuxit på senare år, framförallt i den internationella forskningen. Ännu finns 
luckor i vår vetenskapliga förståelse för dessa kulturinstitutioner. Med allt fler 
museer världen över som syftar till att uppvisa mänskligt lidande i historien och 
som vill främja en kultur om mänskliga rättigheter, är det nödvändigt som 
kulturarvsvetare att inte förlora sitt kritiska förhållningssätt till dessa institutioner.  

Paul Williams gör ett viktigt bidrag till forskningen om museer som minnen i 
sin bok Memorial Museums: The Global Rush to Commemorate Atrocities (2007). 
I sin bok menar Williams att hågkomsten av det förflutna och att vända blicken mot 
framtiden borde ses som komplementära handlingar och inte som motsättningar 
(Williams 2007, s. 179). Williams studerar minnesmuseer från olika kontexter och 
kulturer, alltifrån Terror Háza, Parque Por la Paz Villa Grimaldi i Santiago, Chile, 
Museum of Genocide Victima i Vilnius, Litauen, Perm-39 Gulag Museum nära 
Kuchino i Ryssland till Hiroshima Peace Memorial Park i Hiroshima, Japan och 
Tuol Sleng Genocide Museum i Phnom Penh, Kambodja, för att nämna några. 
Redan tidigt i sin bok menar Williams att ett museum om minnen är en politisk 
institution vars karaktär som plats för ett vördnadsfullt ihågkommande av 
människors lidande gör det problematiskt att utföra kritiska tolkningar av den typen 
av museum (Williams 2007, s. 8). Författaren ägnar sin bok åt att reda ut olika 
begrepp och till synes självklara uppfattningar kopplade till minnesmuseer, bland 
annat om autenticitet relaterat till föremål, användningen av fotografier i 
museiutställningar och återanvändningen av tidigare tortyrcentrum i museisyfte.  

Japan är det land i världen som har flest fredsmuseer, med hela 27 stycken 
(International Network of Museums for Peace 2008, s. 9) och forskning kring 
museer om fred utförs främst av japanska forskare. Toshifumi Murakami är 
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professor och forskar kring fredsmuseer och deras utbildande roll. I sin artikel ”A 
Comparative Sociological Study of Peace Museums and Military Museums” (2003) 
jämför Murakami freds- och militärmuseer både inom och utanför Japan i syfte att 
förstå museernas sociala påverkan. I artikeln påvisar Murakani skillnader i den 
sociala påverkan som respektive museigenre har. Då det sociala syftet med 
fredsmuseer i Japan samt i andra länder är att överföra krigserfarenheter till 
efterkommande generationer för att på det sättet påverka besökarna och uppmuntra 
till en strävan efter en fredlig värld, är istället militärmuseers främsta funktion att 
öka känslan av patriotism (Murakami 2003, s. 124). 

Den franske historikern Pierre Nora (2002) beskriver den senaste tidens ökade 
behov av att minnas för ihågkommandets epok (the age of commemoration). Nora 
refererar till den trend som skett de senaste tjugo åren där allt fler sociala och etniska 
grupperingar världen över hävdar sin rätt till att minnas det förflutna. Trenden av 
att ihågkomma det förflutna har visat sig på olika sätt, bland annat genom att allt 
fler människor riktar kritik mot och ifrågasätter den officiella versionen av histo-
rien. Många menar att historieskildringar som tidigare har avfärdats nu ska åter-
upplivas. Detta syns inte minst i etableringen av allt fler minnesplatser, museer om 
minnen samt kulturprojekt där fler perspektiv av det förflutna skall erkännas och 
ihågkommas (Nora 2002, s. 1). Denna trend av att ihågkomma och inkludera fler 
minnen från det förflutna representerar ett ökat behov av att ge en mer sanningsenlig 
och representativ bild av de förgångna än den som det officiella historieberättandet 
har kunnat ge. Nora menar att en anledning till varför ihågkommandet av det för-
flutna har blivit en aktivitet med starkt fotfäste är kopplad till själva synen på min-
nen och deras avvikande karaktär från historia. Minnen har alltid tillhört den privata 
sfären, separerat från den kollektiva och allmänna versionen av det förflutna, något 
som historia står för. Trenden av att minnas och uppmärksamma tidigare försum-
made versioner av det förflutna kan ses som en aktivitet där historia demokratiseras, 
vilket manifesteras i att olika folk och etniska grupper i allt större utsträckning stäl-
ler krav på att återupprätta sitt förflutna som en del av en frigörelseprocess (Nora 
2002, s. 5). 

Det råder en allmängiltig acceptans idag om att museer har i uppdrag att vara 
inkluderande och engagerande. I sin bok Transforming Museums in the Twenty-
First Century (2012) framhåller Graham Black de ökade kraven som museer idag 
världen över står inför. Författaren betonar att museer måste anpassa sig efter 
dagens värderingar kring vad kunskap är och hur den skall förmedlas. Black menar 
bland annat att för att ett museum verkligen skall lyckas engagera sina besökare 
behöver det tolkningsföreträde som kulturarvsexperter besitter luckras upp (Black 
2012, s. 11). Med andra ord framhäver författaren att museerna behöver överge den 
auktoritära rösten när man tolkar verkligheten och öppna för möjligheten att 
inkludera andra människors tolkningar, tankar, och erfarenheter. Nyckeln är att vara 
inkluderande. Denna förändring av museisektorn, menar Black, är oumbärlig i en 



 14

tid då museer åtar sig ett allt större samhälleligt ansvar. Black menar att trots att 
många museer strävar efter att skapa en representativ framställning av verkligheten 
är strukturella förändringar inom museiverksamheter svåra att implementera och 
blir ofta kortvariga. Långvariga förändringar kräver ett delat ansvar mellan såväl 
yrkesverksamma på museet som dess besökare (Black 2012, s. 12). 

Forskning kring det svåra arvet i Sydamerika 
Elizabeth Jelin är en argentinsk forskare och doktor i sociologi. Jelin står för en stor 
del av forskningen kring monument och minnesplatser som installerats i länder i 
södra delen av Sydamerika som tidigare har styrts av diktaturer. I kapitlet “Quiénes? 
¿Cuándo? ¿Para qué? Actores y escenarios de las memorias” i antologin El estado 
y la memoria (2009) diskuterar Jelin det faktum att varje händelse är ankrad i ofta 
olikartade narrativ och hon behandlar frågor rörande de sociala processerna kring 
minnen och de olika sätten som samhällsaktörer kan arbeta på för att säkerställa att 
brott mot mänskliga rättigheter inte upprepas i framtiden; ett Nunca Más. Jelin är 
även författare till boken Los trabajos de la memoria (2002) vilken ingår i bokserien 
Memorias de la Represión. Serien, som utgörs av tio volymer, behandlar minnet av 
den repressiva politik som fördes i Sydamerika. Författarna till de olika kapitlen i 
bokserien syftar bland annat till att utveckla teorier och forskning kring minnen och 
deras roll i skapandet av kollektiva minnen.  

Beatriz Sarlo är en argentinsk kultur- och litteraturkritiker som har publicerat 
ett flertal framstående böcker. I trettio år arbetade Sarlo som chefredaktör för Punto 
de Vista, en tidskrift och diskussionsplattform som skapades mitt under Argentinas 
militärdiktatur, där medverkande, under pseudonymer, kunde föra en intellektuell 
kamp mot regimen. I kapitlet ”Vocación de memoria. Ciudad y museo” i El estado 
y la memoria (2009), diskuterar Sarlo lägret ESMA i Buenos Aires, som under 
Argentinas militärdiktatur användes som ett tortyrcentrum. År 2004 togs ESMA 
tillbaka av både regeringen och mänskliga rättighetsorganisationer och 
omvandlades till en plats för att minnas de människor som föll offer för 
militärjuntans grymheter. Sarlo menar att frågor kring vad en minnesplats för ett 
före detta tortyrcentrum faktiskt skall vara och inrymma är oumbärliga att ställa sig 
vid planeringen av en sådan plats. Exempelvis menar Sarlo att då ESMA både var 
ett tortyrcentrum för politiska fångar och en plats för militärernas vardagsliv, borde 
minnesplatsen också visa denna samexistens ur en demokratisk pedagogisk 
synvinkel (Sarlo 2009, s. 504). Vidare skriver författaren om den argentinska 
rapporten Nunca Más, vilken Sarlo menar var en del av Argentinas skapande av 
minnen av den statliga terrorn. Rapporten innehåller däremot ingen information 
kring offrens liv tiden innan de blev tillfångatagna av juntan utan dessa människor 
framställs enbart som föremål för våld, ett val av som de flesta mänskliga 
rättighetsorganisationer instämmer i. Detta val av diskurs, menar Sarlo, kan härröra 
från tanken att den terror som militärjuntan begick hade kunnat ursäktas ifall man i 
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rapporten vore helt öppen med att det var många såväl militanta revolutionärer som 
radikala syndikalister som utsattes för statlig terror, och inte enbart icke-våldsamma 
eller politiskt oengagerade personer (Sarlo 2009, s. 511). Vid ett senare stadium i 
Argentinas hantering av diktaturen lät man offentliggöra versioner av militanta 
regeringsmotståndare under 1970-talet, och man inkluderade utsagor av bland annat 
journalister som breddade bilden av diktaturens offer. Många av offren framställdes 
inte längre som idealistiska, unga och naiva personer utan som militanta 
revolutionärer som agerade utifrån sina politiska övertygelser. Inom denna diskurs 
breddades förståelsen för den militanta revolutionen och därmed hela konfliktens 
komplexitet och olika lager. År 2015 invigdes ett museum på området som utgör 
ESMA, men åren före diskuterar Sarlo utmaningen med att komma överens om hur 
museet skall representera det ideologiska, kulturella och politiska livet i Argentina 
innan förtrycket trädde i kraft. (Sarlo 2009, s. 513).  

Rörande det då planerade bygget av museet skriver Sarlo (2009, s. 517.): ”Det 
bästa museet är antagligen resultatet av de beslut fattade av de personer som anser 
att representation är något svårt och som är besatta av omöjligheterna mer än av 
möjligheterna av en representation” (”El mejor museo probablemente resulte de las 
decisiones de aquellos para quienes representar algo es muy difícil y estén 
obsesionados por las imposibilidades más que por las posibilidades de una 
representación”). Med detta vill Sarlo framhäva verklighetens komplexa natur och 
problematiken med att presentera ett svårt förflutet. Det är därför viktigt att ständigt 
vidta försiktighetsåtgärder gällande planeringen av ett museum, dess skildring och 
fokus.  

Katherine Hite, professor i statskunskap och Cath Collins, professor i 
transitional justice (övergångsrättvisa) har i sin gemensamma forskning fokuserat 
på minnets politik i Sydamerika. Deras forskningsintresse berör sociala rörelser och 
minnet av det politiska våldet och de politiska processer som är med och påverkar 
denna hågkomst. I sin artikel “Memorial Fragments, Monumental Silences and 
Reawakenings in 21st-Century Chile” (2009) undersöker författarna hågkomsten 
av det politiska våldet som var verklighet i Chile under diktaturen. De diskuterar 
frågor som komplexiteten i den process som leder till åminnelsen av statligt våld, 
exempelvis bevarandet av det före detta fängelset för politiska fångar Villa 
Grimaldi i Santiago, vars bevarande kantats med motstridiga åsikter mellan 
involverade i beslutsprocessen. Författarna framhäver vikten av att etablera 
minnesplatser som berör hågkomsten av Chiles svåra förflutna, vilka Hite och 
Collins menar kan ha stor påverkan på den samhälleliga försoningsprocessen, men 
de problematiserar den process som leder fram till platsernas skapande (Hite & 
Collins 2009, s. 385). De menar att många minnesprojekt har misslyckat både med 
att fånga den chilenska befolkningens uppmärksamhet och att skapa en bestående 
samhällelig påverkan. 
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Lazzara, som nämndes i avsnittet Syfte och frågeställningar, är docent i 
latinamerikansk litteratur och kultur. I sin forskning fokuserar Lazzara på nutida 
kulturprojekt i Chile och Argentina som rör teman om diktatur och minnen. I boken 
Chile in Transition (2006) skriver Lazzara om sättet på vilka chilenare, i synnerhet 
konstnärer och överlevare eller vittnen från diktaturen, kommunicerar sina 
erfarenheter av landets förflutna. Lazzara intresserar sig för de olika och ofta 
motsägande sätten på vilka Chiles historia berättas av chilenare själva. Å ena sidan 
kan Pinochet av en del personer betraktas som en sorts frälsare för Chile, som 
lyckades ta landet ur dess ekonomiska kris och marxistiska utveckling, medan han 
av andra människor utmålas som en tyrann vars neoliberala marknadsekonomi 
fungerade på bekostnad av människors lidande (Lazzara 2006, s.12). Mellan dessa 
två motsatta poler finns otaliga uppfattningar om Pinochets regim, representerade 
av exempelvis de människor som till en början fann diktatorns hårda retorik och 
styre legitimerad men som med tiden allt mer kom att ifrågasätta hans skräckvälde.  

Forskning om MMDH 
MMDH är ett museum som har väckt debatt inom forskarvärlden. Hans Ingvar Roth 
(2015), professor i mänskliga rättigheter, menar att MMDH har en viktig utbildande 
roll i det chilenska samhället och ett besök där kan vara ett sätt att medvetandegöra 
rättighetsfrågor. Roth menar att sammanhanget för hur utbildningen i mänskliga 
rättigheter genomförs i är relevant, då olika länder har olika typer av problem inom 
ramen för mänskliga rättigheter (Roth 2015, s 41). Roth framhåller att stater som 
nyligen genomgått en demokratiseringsprocess och fått en fungerande rättsstat 
tenderar att fokusera på frågor som historisk skuld och rättvisa samt kring frågor 
om hur invånarna ska förhålla sig till sitt förflutna och tidigare auktoritära regimer.  

Jennifer Carter, professor i museologi vars forskningsintresse handlar om 
museer om mänskliga rättigheter, ställer sig positiv till MMDH:s förmåga att 
fungera som verktyg för kommunikation samt som en plats som främjar arbetet med 
mänskliga rättigheter. Carter, som besökte museet 2012, menar i sin artikel ”Human 
rights museums and pedagogies of practice: the Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos” (2013) att museet är ett utrymme dels för en social och 
kollektiv åminnelse och dels för en utbildning kring demokrati och mänsklig 
värdighet (Carter 2013, s. 332). Enligt Carter kommunicerar museet begreppet 
mänskliga rättigheter och utbildningen av detta i både byggnadens arkitektur och i 
utställningarna. Ett sätt är genom de 30 artiklarna från FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna som finns på museiområdets externa vägg, något som 
Carter menar är en tydlig inbjudan till en universell diskurs om mänskliga 
rättigheter. Denna inbjudan till diskurs styrks även av museets permanenta 
utställningar. Deklarationen och den första delen av museets utställningar som 
uppvisar sannings- och försoningskommissioner världen över utgör del av museets 
narrativ kring mänskliga rättigheter (Carter 2013, s. 332–333). Ytterligare en 
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arkitektonisk teknik som Carter menar synliggör museets koppling till mänskliga 
rättigheter är det faktum att hela byggnaden är av glas, likaså museets 
dokumentationscentrum, vilket kan ses som en metafor för ett transparent samhälle 
som står i kontrast till Pinochets stängda politiska system.  

År 2011, ett år efter invigningen av MMDH, publicerar Lazzara artikeln” Dos 
propuestas de conmemoración Pública: Londres 38 y el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos (Santiago de Chile)”. I den studerar han bland annat MMDH. 
Författaren belyser det faktum att det i hela världen har skett en radikal ökning av 
etableringen av platser ämnade att minnas ett svårt kulturarv, från Sydafrika, 
Europa och USA till Asien och Sydamerika. Instiftandet av dessa kulturprojekt vi-
sar ett intresse för att låta framtida generationer utbildas i ett våldsamt förflutet för 
att på det sättet förhindra att liknande grymheter upprepas (Lazzara 2011, s. 55). 
Författaren menar emellertid att dessa platser många gånger givit upphov till kon-
troverser och debatter på grund av hur de presenterar ett icke-avklarat förflutet som 
förknippas med både smärtsamma minnen och en oförsonlighet. Platserna, menar 
Lazzara, är alltid resultatet av politiska, etiska och estetiska beslut (Lazzara 2011, 
s. 56). Vid sin kortare studie av MMDH menar författaren att museet berättar en 
officiell historia som saknar nyanser, reflexivet, kontext och komplexitet. Historia 
är inte något välvårdat och elegant, det är ett förflutet fullt av komplexitet. Lazzara 
menar därför att narrativet på MMDH inte bör begränsas till att innefatta enbart det 
korta tidsspannet på 17 år. Det tidsbestämda narrativet, sett i sin isolering, talar inte 
för sig själv (Lazzara 2011, s.77). 

”Showcasing Dictatorship: Memory and the Museum in Argentina and Chile” 
(2012) är en artikel skriven av Jens Andermann, professor i Latinamerika- och 
Luso-brasilianska studier. I den jämför Andermann två vid tidpunkten för artikelns 
skrivande nyinvigda museer i Sydamerika; Museo de la Memoria i Rosario, 
Argentina (2010) respektive MMDH i Santiago, Chile (2010). I artikeln undersöker 
författaren respektive museum för att söka svar på deras implikationer och sätt att 
berätta om det förflutna. Han menar att det är viktigt att vara medveten om den 
sociokulturella kontexten i vilken ett minnesmuseum befinner sig. Såväl det 
argentinska som det chilenska museet om minnen blev till i länder där total rättvisa 
ännu inte har skipats för de människor som på olika sätt fallit offer för det statliga 
våldet och där arbetet med mänskliga rättigheter ännu inte har funnit politisk 
konsensus i samhället (Andermann 2012, s. 73). Pinochetanhängare utgör ännu en 
del av den chilenska befolkningen. Den främsta kritiken, eller synpunkten, som 
Andermann har av MMDH är dess självbild som ett museum om minnen, där 
minnen tycks utgöra den huvudsakliga delen av museets narrativ. Andermann 
menar istället att MMDH liknar ett traditionellt historiskt museum i sitt sätt att 
skildra landet under statligt våld. Minnena som sådana, hävdar Andermann, har 
enbart förts in i museets historielektion för att rättfärdiga dess självdefinition som 
ett minnesmuseum. Författaren menar därmed att det mänskliga lidandet och sorgen 



 18

hålls åtskilda från museets historiska narrativ. Av sin undersökning av respektive 
museum i Argentina och Chile drar Andermann slutsatsen att inget av de två 
museerna uppfyller kraven, eller förväntningarna, för definitionen av ett museum 
om minnen, utan de använder sig av ett traditionellt museologiskt historieberättande 
(Andermann 2012, s. 81), 

En forskare som likt Carter fokuserar på det arkitektoniska värdet av MMDH 
är professorn i konstutbildning Kathleen Keys. Keys framhäver att museets arkitek-
tur utgör del av dess utbildning om mänskliga rättigheter. Hon menar att MMDH 
både i sin arkitektur och design inkorporerar metaforer och symboler som relateras 
till Chiles smärtsamma historia och landets nya hoppfullhet (Keys 2011, s. 115). I 
sin artikel “El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: Pedagogic Re-
flections” (2011) söker Keys förstå studenters uppfattningar och tolkningar av 
MMDH för att på så sätt bringa klarhet kring den byggda arkitekturens pedagogiska 
möjligheter. Keys studie visar bland annat att en aspekt som många studenter var 
överens om var att museisalarnas öppna ytor symboliserar museets öppenhet kring 
den historia som den berättar och att många ansåg att arkitekturen hjälper till att 
mildra museets svårhanterliga innehåll.  

I masteruppsatsen The Impacts of the Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos in Santiago, Chile (2013) av Adam Lunn på University College London 
(UCL) i ämnet latinamerikastudier, undersöker Lunn MMDH:s samhälleliga 
påverkan. Författaren studerar museets olika områden, allt ifrån de permanenta och 
tillfälliga utställningarna, museets arkiv, dokumentationscentrum, till de seminarier 
och konferenser som hålls i museets annexbyggnad (Lunn 2016, s. 13). Lunns 
studie lyfter fram MMDH ur ett dunkel av självklara uppfattningar kring museets 
värde i samhället och bidrar till en ökad förståelse för hur ett minnesmuseum kan 
uppfattas och tas emot av olika samhällsgrupper. Hans studie visar slutligen att 
museet har en vidsträckt utbildande och känslomässig påverkan på museibesökarna 
och fungerar som ett utrymme för dialog och reflektion. Mer om Lunns studie 
framkommer i teoriavsnittet.  

Min studie ger en ingående etnografisk beskrivning och analys av det 
komplicerade museala rum som MMDH är, och detta är en aspekt som inte har 
gjorts i tidigare studier av museet. I denna uppsats fokuserar jag på utställningarna 
och den historia de berättar. Den tidigare forskning som gjort på MMDH är med få 
undantag artiklar skrivna av forskare från en rad olika discipliner, men jag som 
musei- och kulturarvsvetare studerar museet utifrån ett teoretiskt ramverk som 
lämpar sig särskilt till studier inom museologi och kulturarv.  

Att översätta och definiera svåra begrepp 

Följande avsnitt inleds med att redogöra för olika museala begrepp och avslutas 
med en förklaring till begreppet Nunca Más. Museer och kulturarvsinstitutioner 
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som behandlar det svåra kulturarvet finns huvudsakligen i internationella kontexter 
men det finns svenska exempel på detta. En kulturinstitution som ägnar sig åt skild-
ringen av mänskligt lidande och utbildning av mänskliga rättigheter är Forum för 
Levande historia i Stockholm. Här arbetas med demokrati- och toleransfrågor med 
utgångspunkt i förmedlingen av kunskap om bland annat Förintelsen, kriget i forna 
Jugoslavien, folkmordet i Rwanda och om kommunistiska regimers brott mot 
mänskliga rättigheter. Detta arbete görs dels genom utställningar, dels genom att 
hålla seminarier och föredrag på skolor runt om i landet (Forum för levande histo-
ria). Ytterligare ett exempel på ett svenskt kulturprojekt som involverar skildringen 
av ett svårhanterligt förflutet är den kringresande utställningen (O)mänskligt som 
behandlade rasbiologi och visades bland annat på Etnografiska museet och Göte-
borgs Stadsmuseum. Detta illustrerar det ökade behov som finns även i Sverige av 
att använda museer som plattformar för dialog kring det mänskliga värdet. 

Museum om minnen 
Den första delen av titeln på MMDH; museo de la memoria kan på svenska över-
sättas till ett museum om minnen. Om man översätter begreppet museo de la memo-
ria till engelska blir det museum of memory, till skillnad från begreppet memorial 
museum. Begreppet memorial museum blir på spanska museo conmemorativo eller 
museo memorial, och är begrepp som används vid en direktöversättning från eng-
elska till spanska. Att MMDH inte kallar sig för ett museo conmemorativo eller ett 
museo memorial utan istället för ett museo de la memoria förklarar Carter (2013, s. 
331) med att museet i fråga kategoriserar en memorial som en fysisk plats där brott 
mot mänskliga rättigheter ägt rum. Då platsen på vilken MMDH befinner sig på 
inte är ett före detta tortyrcentrum eller dylikt har MMDH valt att inte definiera sig 
som ett museo conmemorativo eller museo memorial.  

Ett museum om minnen, eller ett minnesmuseum beskrivs av International 
Committee of Memorial Museums for the Remembrance of Victims of Public Cri-
mes (ICMEMO), i vilken MMDH är medlem, som en plats för att minnas personer 
som fallit offer för statligt och ideologiskt motiverat våld. Ett museum om minnen 
söker förmedla information kring historiska händelser utifrån ett historiskt perspek-
tiv, samtidigt som det skapar förbindelser med nutiden (International Committee of 
Memorial Museums for the Remembrance of Victims of Public Crimes). Williams 
menar att ett museum om minnen är en särskild gren av museum vars uppdrag är 
att berätta om en specifik historisk händelse i syfte att hedra offer och ihågkomma 
mänskligt lidande (Williams 2007, s. 8). Enligt min bedömning passar Williams 
definition väl in på MMDH. 

Andermann menar att ett minnesmuseum inte är ännu en museologisk genre, 
eller en särskild typ av museum. Det är snarare så att ett minnesmuseum utmanar 
själva begreppet kulturarv (Andermann 2012, s. 73). Det traditionella historiska 
museet tar inte tillvara den moraliska aspekten kring hågkomsten av ett traumatiskt 
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förflutet. Ett minnesmuseum söker däremot lägga ett moraliskt raster på en historisk 
händelse genom att spela på besökarnas empati, vilket Andermann ser som ett för-
sök till att röra sig bort från den opartiskhet som karaktäriserar historiska museer. 

Museum om fred 
I boken Introducing Peace Museums (2015) förklaras ett museum om fred, eller ett 
fredsmuseum, som en särskild typ av museum vars innehåll och aktiviteter är foku-
serade på historier om fred och som inkluderar såväl ett antikrigs- som antivålds-
budskap. Syftet med ett fredsmuseum är att befrämja en förståelse för och tillhan-
dahålla en utbildning om en fredlig kultur. Museerna har ofta konst, protester och 
fred som teman i sina utställningar och effekterna av krig är i ständig balans med 
bilder på försoningsceremonier i en efterkrigstid (Apsel 2015, s. 10). International 
Network of Museums for Peace (INMP) beskriver ett fredsmuseum som en ut-
bildande institution som ska främja en fredskultur genom att samla in, ställa ut och 
tolka fredsrelaterat material (International Network of Museums for Peace). Freds-
museer ger exempel på individer, organisationer eller kampanjer som arbetat för ett 
fredsskapande och berättar om historiska händelser där fredsrörelser ägt rum. Ett 
svenskt exempel på detta är Fredens hus i Uppsala, som beskriver sig självt som ett 
museum om fred och mänskliga rättigheter genom att informera allmänheten kring 
fredsfrågor och visa upp fredsarbeten i världen (Fredens hus). 

Museum om mänskliga rättigheter 
Ett museum om mänskliga rättigheter är ännu ett begrepp som relateras till museum 
om minnen och museum om fred. Federation of International Human Rights Mu-
seums (FIHRM) beskriver ett museum om mänskliga rättigheter som en institution 
som behandlar det svåra och ofta nutida förflutna. Museets främsta uppgift är att 
säkerställa att framtida generationer förstår det som hänt i det förflutna och vilka 
konsekvenser detta har fått i dagens samhälle. Några av de vanligaste narrativen i 
museer om mänskliga rättigheter berör krig, diktaturer, slaveri och diskriminering. 
Målet med ett museum om mänskliga rättigheter är emellertid inte enbart att främja 
dialoger kring det som har skett i landet i fråga, utan även att fungera som en kata-
lysator till en debatt kring de politiska och sociala omständigheterna som givit upp-
hov till skapandet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (Federation 
of International Human Rights Museums).  

Carter skriver att museer om mänskliga rättigheter är en ny museologisk genre 
som kan ses som en vidareutveckling av museer om minnen (Carter 2013, s. 336). 
Hon ser begreppet museum om mänskliga rättigheter som en ny typ av museum 
vars narrativ berättas utifrån ett särskilt raster av mänskliga rättigheter (Carter 2013, 
s. 326). Enbart ett fåtal museer i världen kallar sig museer om mänskliga rättigheter. 
Ett exempel på detta är Canadian Museum for Human Rights som både utbildar om 
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mänskliga rättigheter och uppvisar utvecklingen och firandet av mänskliga rättig-
heter i både Kanada och resten av världen (Canadian Museum for Human Rights).  

Museum om mänskligt lidande 
Duffy (2001) skriver om begreppet museum om mänskligt lidande (museum of hu-
man suffering) som ett sorts samlingsnamn för samtliga nämnda museibegrepp. Ett 
museum om mänskligt lidande innefattar presentationer av alla olika typer av 
mänskliga erfarenheter kopplade till lidande, exempelvis tortyrmuseer, slavmuseer, 
museer om folkmord, om Förintelsen och museer om minnen.  Vilken kategori av 
mänskligt lidande som museet än handlar om, gör ett museum om mänskligt lidande 
ett viktigt bidrag till kampen för mänskliga rättigheter (Duffy 2001, s. 15). Genom 
att ett museum berättar om hemska händelser i mänsklighetens historia skapas en 
sammanlänkning med mänskliga rättigheter. Museet blir då ett verktyg för att 
främja arbetet med mänskliga rättigheter över hela världen (Duffy 2001, s. 16).  

Nunca Más 
Begreppet Nunca Más förekommer på flera håll i denna uppsats och behöver därför 
förklaras. Nunca Más översätts från spanska till Aldrig mer. I flera länder i 
Sydamerika som drabbats av diktaturer har Nunca Más blivit ett etablerat begrepp 
vid hanteringen av det svåra arvet; begreppet relateras till en strävan efter att 
förhindra att brott mot mänskliga rättigheter upprepas i framtiden. Rapporten Nunca 
Más utgavs 1984 av den argentinska statens egen sannings- och 
försoningskommission. I rapporten redogörs för militärjuntans brott mot mänskliga 
rättigheter mellan 1976 och 1983 i Argentina, vilka inkluderade 
masskidnappningar, tortyr, massförsvinnanden och mord. 1989 utgavs rapporten 
Uruguay: Nunca Más i Uruguay som kartlade de försvinnanden som hade ägt rum 
under militärjuntans styre i landet mellan 1972 och 1975 (Hayner 1994, s. 615–
616). 

Vid Chiles demokratiska övergång blev Nunca Más ett politiskt slagord. Vid 
den demokratiska övergången gav president Patricio Aylwin (1990) ett långt tal vid 
Estadio Nacional, en idrottsarena som under diktaturen av militärjuntan användes 
som ett tortyrcentrum. 
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I Aylwins tal som hölls i Santiago 12 mars 1990 sade presidenten bland annat 
följande:  

Från denna plats, som i sorgsna dagar av blint hat var en plats där våldet tog över förnuftet och 
som för många landsmän var en plats för fångenskap och tortyr, uppmanar vi alla chilenare och 
världen som ser på oss: Aldrig mer! Aldrig mer kränkningar av den mänskliga värdigheten! 
Aldrig mer hat mellan bröder! Aldrig mer våld mellan bröder!  

Desde este recinto, que, en tristes días de ciego odio, de predominio de la fuerza sobre la razón, 
fue para muchos compatriotas lugar de presidio y de tortura, decimos a todos los chilenos y al 
mundo que nos mira: ¡Nunca más! ¡Nunca más atropellos a la dignidad humana! ¡Nunca más 
odio fratricida! ¡Nunca más violencia entre hermanos! 

Många offer för brott mot mänskliga rättigheter betonar värdet i att synliggöra de 
brott mot mänskliga rättigheter som begåtts samt vikten av att straffa förövarna. För 
många samhällsaktörer är det istället viktigare att etablera demokratiska 
institutioner och fokusera mindre på synliggörandet av de personliga erfarenheterna 
(Jelin 2009, s. 118). För MMDH är Nunca Más ett nyckelbegrepp då museets 
uttalade mål med sitt synliggörande av militärjuntans brott är att bidra till arbetet 
med att brott mot mänskliga rättigheter aldrig mer ska upprepas i framtiden.  

Teoretiska utgångspunkter 

Efter ovanstående begreppsförklaringar kommer uppsatsens teoretiska ramverk att 
redogöras. Teorierna syftar till att öka förståelsen för det empiriska materialet och 
de fungerar som analytiska verktyg. De teoretiska ramverken som den här under-
sökningen håller sig inom är den nya museologin, Foucaults diskursteori, Halls te-
ori om representation samt Smiths auktoriserade kulturarvsdiskurs. Teoretiskt sett 
utgår Lunn i sin masteruppsats om MMDH från en något tudelad utgångspunkt. 
Enligt Lunn utmanar MMDH enkla kategoriseringar och uppvisar komplexitet 
(Lunn 2013, s. 7). Författaren menar att samtidigt som objektivitet är svåruppnåe-
ligt, om inte omöjligt, gör museet ett bra försök i att vara objektivt. Lunn menar att 
materialet som visas upp i utställningarna enbart innehåller beskrivningar utan 
några analyser, något som kan härröras från museets önskan att vara objektiv. Det 
nära sambandet mellan museet och de objektiva sannings- och försoningskommiss-
ionerna är ännu ett tecken på museets önskan att vara objektivt (Lunn 2013, s. 10). 
Samtidigt menar Lunn att museets nära koppling till president Bachelet är tydlig 
och att ihågkommande (memorialization) är en politiskt laddad process. Sannings- 
och försoningskommissioner är, vilket jag tar upp mer djupgående i ett senare av-
snitt, politiska organ med begränsade diskurser. I den aktuella undersökningen ut-
går jag från ett annat teoretiskt ramverk än Lunn. Att skildra en tid av mänskligt 
lidande är en problematisk aktivitet styrd av olika diskurser.   
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Den nya museologin 
Boken Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict 
(1996) av John E. Tunbridge och Gregory John Ashworth är ett tidigt och viktigt 
bidrag till den teoretiska förståelsen för kulturarv. Författarna redogör för hur 
kulturarv bör förstås som något som används för att tjäna nutida behov. Tunbridge 
och Ashworths gemensamma forskningsintresse ligger i sambandet mellan 
kulturarv, turism och geografi och de uppmärksammar särskilt kulturarvets 
dissonanta, eller oeniga natur. De menar att kulturarv skapas genom tolkning. Det 
som tolkas, hur det tolkas och av vem kulturarv tolkas, skapar betydelser och 
särskilda värderingar av det förflutna. Dessa värderingar och betydelser kan skapa 
en oenighet kring kulturarvet (Tunbridge & Ashworth 1996, s. 27). Det förflutna 
kan med andra ord förstås och värderas olika av olika människor. Oenigheten kring 
kulturarvet synliggör den mångtydiga karaktär som det förflutna faktiskt har. 
Kulturarv behöver en skapare och representerar en utvald del av det förflutna som 
används för rådande behov (Tunbridge & Ashworth 1996, s. 6). Gällande museer 
utgår författarna från teoribildningen den nya museologin då huvudargumentet i 
boken är att de personer som förvaltar kulturarv är motiverade av rådande 
värderingar och behov (Tunbridge & Ashworth 1996, s. 36). Genom att tillämpa 
den nya museologin som teoretiskt ramverk i en studie ligger fokus på att undersöka 
museiarbetets politiska dimension. 

Professorn i musei- och kulturarvsstudier Andrea Witcomb är ytterligare en 
forskare som använder sig av de nya museologin. Hennes utgångspunkt är att ett 
museum inte är en institution som representerar kulturer och samhällen, utan sna-
rare som en institution som producerar kulturer och samhällen. Museiutställningar 
speglar en auktoritär önskan att konstruera snarare än att representera ett kulturellt 
mångfasetterat samhälle (Witcomb 2007, s. 134–135). Det är därför ett ouppnåeligt 
mål för museer att vara helt representativa och de kommer alltid att utstå kritik för 
att vara icke-representativa och odemokratiska. 

Den nya museologin fick genomslag under tidigt 1990-tal. Peter Vergo utgav 
år 1989 boken The New Museology där han ifrågasatte det tidigare museologiska 
vetenskapsområdet, vilket han benämner den äldre museologin. Vergo menar att då 
forskare inom den äldre museologin fokuserade på att förklara museologiska meto-
der och tekniker för bevarande av föremål och för andra administrativa frågor, för-
bisågs museernas komplexitet som institutioner i en samhällskontext. Samlandet, 
menar Vergo, har en politisk, ideologisk eller estetisk dimension som inte får igno-
reras (Vergo 1989, s. 2). Den nya museologin är ett fokusskifte från att studera 
museernas ekonomiska förvaltning och bevaringsmetoder till ett fokus på att kon-
textualisera museet och placera det i ett bredare samhälleligt sammanhang. Den nya 
inriktningen inom museologin sätter sig emot tanken på att museer är objektiva in-
stitutioner ämnade till att utbilda och bevara kulturarv på ett opartiskt sätt (Svanberg 
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2009, s. 14). Inom den nya museologin ska museerna studeras utifrån en kontext 
och inte som fristående institutioner som fungerar utan yttre påverkan.  

Det centrala inom den teoretiska utgångspunkten är att belysa museernas kun-
skapsproduktion, och frågan om representativitet har börjat bli allt mer intressant 
att studera. Istället för att betrakta museer som institutioner som på ett värdefritt sätt 
förvaltar kunskap, skedde det inom den nya museologin en markant förändring 
kring synen på kunskap. Skapandet och användningen av kunskap började betraktas 
som politiska handlingar och man började intressera sig för frågor kring hur mening 
produceras, av vem och hur denna mening kom att betraktas som rätt (Macdonald 
2006, s. 3). Frågor som vem och vad som representeras på museet, vilken kunskap 
som skapas och förmedlas och av vilka aktörer, blev fokuspunkten. 

 Arkeologen Fredrik Svanberg (2009) använder sig av den nya museologin som 
utgångspunkt i syfte att belysa samlandets värdesättande konsekvenser. Författaren 
är inspirerad av Halls studier av representationer av världen och söker vidga kun-
skapen kring samlingars meningsskapande och representation. Svanberg utgår där-
för från att ett ämne kan ha olika skildringar och meningar beroende på det perspek-
tiv och de föremål som man väljer att presentera det med. Svanberg (2009, s. 37) 
sammanfattar detta med följande mening: ”Man kan inte presentera utan att samti-
digt representera”.  

Representation och teori om diskurser 
Sociologen och kulturteoretikern Stuart Halls forskning har givit oss teoretiska 
redskap till att studera kultur som ett konfliktpräglat område, vilket omringas av 
såväl makt som politik. I boken Representation: Cultural Representations and 
Signifying Practices (1997), som Hall är redaktör för, beskrivs representation som 
en meningsproduktion vilken sker via språk (Hall 1997, s. 16). Språk i detta 
sammanhang innefattar alltifrån det mänskliga språket, diskurser till bilder. Ting i 
världen innehar ingen betydelse i sig själva, utan deras betydelse är något som 
skapas genom representation; den meningsskapande praxisen (Hall 1997, s. 24). 
Hall ger exempel på olika tillvägagångssätt som förklarar hur representation av 
betydelse genom språk fungerar. Ett av dem är det konstruktivistiska synsättet, 
vilket är förankrat i språkets offentliga och sociala karaktär. Enligt detta synsätt kan 
den materiella världen som sådan inte förmedla en betydelse. Istället skapas 
betydelser via det språksystem som sociala agenter väljer att använda för att 
representera sina begrepp (Hall 1997, s. 25). Det konstruktivistiska 
tillvägagångssättet för att studera hur språk används för att representera världen är 
uppdelat i två skolor; dels den semiotiska skolan, starkt influerad av lingvisten 
Ferdinand de Saussures, dels Foucaults diskursiva syn på representation.  

Genom att använda sig av det semiotiska sättet förstås representation som något 
som baserar sig i sättet på vilket ord fungerar som tecken i ett språk. Representation 
ses som något som sker i ett slutet och statiskt system (Hall 1997, s. 42). Vid studiet 
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av kultur är betydelse och mening ofta avhängigt större analysenheter, så som nar-
rativ, uttalanden, en samling bilder och hela diskurser. Forskningen kring represen-
tation började avvika från det semiotiska synsättet och istället har det blivit vanligt 
att börja analysera representation som en källa till social kunskap, vars system är 
öppet och förankrat i social praxis och maktaspekter. Den mycket inflytelserike 
franske filosofen och sociologen Michel Foucault och hans modell av representat-
ion handlar om att representation bör analyseras och förstås genom en lins av kun-
skap och makt, då språk i sig självt är förknippat med dessa två begrepp. Kunskaps-
produktion sker inom vad Foucault benämner en diskurs. En del människor i sam-
hället har mer makt än andra att yttra sig och tala om särskilda företeelser, objekt 
och subjekt. Foucault bytte fokus från språket till på diskursen som ett representat-
ionssystem.  

Diskurs handlar om att kunskap skapas genom språk, men diskursen som sådan 
skapas genom praxis. Eftersom all mänsklig praxis medför mening har all praxis en 
diskursiv aspekt (Hall 1992, s. 291). På det här sättet påverkar diskursen allt 
mänskligt beteende. Diskursen styr sättet på vilket människor beter sig, skriver och 
talar om ett ämne samtidigt som den begränsar andra sätt att förhålla sig till ämnet 
och yttra sig om det. Enligt Foucault utgörs diskursen inte av ett enda uttalande, 
utan av flera olika uttalanden som tillsammans utgör en diskursiv formation. Dessa 
formationer kan skapas av flera individer i olika institutionella sammanhang så som 
inom en familj eller ett fängelse (Hall 1992, s. 292). Foucault sökte förstå de regler 
och praktiker som skapar mening och styr diskurser. Foucault menar att diskurser, 
representation, kunskap och sanning är historiskt betingade begrepp, vilket skiljer 
Foucaults konstruktivism ytterligare från semiotiken. Saker får sin betydelse och 
blir sanna enbart i en specifik historik kontext (Hall 1997, s. 46). Inom olika 
tidsepoker skapar diskurser olika kunskap, vilka skiljer sig från föregående och 
framtida epokers kunskaper och sanningar.  Inom diskursen skapas mening och 
meningsfulla praktiker.  

Synen på kunskap som nära förankrad med makt är central i Foucaults teori. 
All kunskap som skapas blir sann när den väl appliceras i den verkliga världen. I 
sin bok Övervakning och straff: fängelsets födelse, först utgiven 1975, skriver 
Foucault om kunskap som bestämmer sättet på vilket människors beteende regleras 
och hur kunskap medför disciplinära praktiker. I boken skriver han om de olika 
bestraffningssystemen och disciplinära åtgärder som funnits sedan 1600- och 1700-
talet och framåt och hur de har förändrats över tid. Kriminella disciplineras inom 
olika bestraffningsregimer, och till en början innebar bestraffning en fara för de 
individer som skulle utsättas för reprimander. Med tiden började disciplinåtgärder 
bli en privat och sluten angelägenhet där fångar utestängdes från allmänheten och 
även ofta från varandra. Fängelset blev en ny typ av generell bestraffningsmetod. 
Foucault skriver att det inte finns en maktrelation utan att ett motsvarande kun-
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skapsområde skapas, och inte heller finns det kunskap som inte förutsätter och ut-
görs av maktrelationer (Foucault 2003, s. 33). Makt och vetande förutsätter 
varandra. Poängen med detta är att belysa det faktum att kunskapen om brottslighet, 
och det sätt som människor anser vara det rätta för att förändra en kriminell män-
niskas beteende är något som produceras i diskurser. Dessa diskurser, vilket belyses 
av exemplet med de olika sätten man behandlat fångar på genom tiderna, visar på 
kunskapens avhängighet av den specifika historiska kontexten. I The Order of 
Things: An Archaeology of the Human Sciences, först utgiven 1966, behandlar Fou-
cault frågan om representation. I den läser han en målning utifrån parametrar av 
representation och subjekt. Vad målningen handlar om och vad den betyder beror 
på hur vi läser den och mening skapas både inom ramen för det du kan se och det 
du inte kan se (Dreyfus & Rabinow 1983, s. 26). Även frånvaro skapar mening och 
det är detta samspel mellan närvaro och frånvaro; det som är synligt och det som 
inte är synligt, som skapar mening åt saker och ting (Foucault 2002, s. 9). Enligt det 
diskursiva tillvägagångssättet för att förstå meningar och representation handlar re-
presentation lika mycket om det som är synligt som det som inte är synligt (Hall 
1997, s. 59). Detta teoretiska ramverk är betydelsefullt i den här uppsatsen då jag i 
min studie av utställningarna på MMDH söker finna vad museet skildrar, både ge-
nom att studera det som utställningarna fysiskt består av och genom att vara upp-
märksam på det som inte ingår i skildringen av Chiles svåra förflutna.  

Den auktoriserade kulturarvsdiskursen  
Den auktoriserade kulturarvsdiskursen (Authorized Heritage Discourse) är ett 
teoretiskt verktyg med vilket kulturarv kan analyseras. Begreppet introducerades av 
Laurajane Smith i boken Uses of Heritage (2006). Kulturarv, som Smith ser på det, 
är en diskurs som består av maktrelationer. Teoretiskt utgår man från att kulturarv 
inte är ett ting eller en fysisk plats utan istället en immateriell process av sociala 
och kulturella värderingar som antingen erkänns eller utesluts (Smith 2006, s. 11). 
Kulturarv har makten att både legitimera och avlegitimera en diskurs (Smith 2006, 
s. 53). Den auktoriserade kulturarvsdiskursen beskrivs som den diskurs som 
vidhåller experternas privilegierade positioner samtidigt som andra människors 
intressen marginaliseras.  

Sättet på hur vi talar och tänker om kulturarv är med andra ord inte en slump, 
utan är resultatet av att diskursen påverkar, bidrar till och utgörs av produktionen 
och reproduktionen av maktordningar (Smith & Waterton 2009, s. 29). Yrkesmän- 
och kvinnor inom kulturarvssektorn har en maktposition då de är talespersoner för 
det förflutna som de utbildar om. Ett exempel på hur den auktoriserade kulturarvs-
diskursen institutionaliseras och ligger inbäddad i hanteringen av kulturarv är ge-
nom UNESCO och International Council on Monuments and Sites. Dessa organ 
definierar kulturarv, varför kulturarv är viktigt samt hur kulturarvet skall hanteras 
och användas (Smith 2006, s. 87). Sättet som kulturarv hanteras på ett museum är 
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inte en objektiv handling utan är i sig självt en del av ett subjektivt framförande av 
kulturarv i vilket mening skapas (Smith 2006, s. 88). Genom den auktoriserade kul-
turarvsdiskursen skapas en hierarki av värderingar och som teoretisk utgångspunkt 
är den relevant då den tillåter mig att studera kulturarv som en meningsskapande 
process där såväl en inkludering som exkludering äger rum i diskursen. 

Metod och källmaterial 

Eftersom målet med denna uppsats är att förstå MMDH har kvalitativa metoder 
använts. De kvalitativa metoder som har använts i uppsatsen är fältarbete med del-
tagande observation, intervjuer respektive litteraturstudier. En undersökning gjord 
med hjälp av kvalitativa metoder kan beskriva maktrelationer, beslutsfattandepro-
cesser, konflikter mellan människor och värderingar och normer (Ahrne & Svens-
son 2011, s. 14). Med kvalitativa metoder betonas sammanhanget som grundläg-
gande i analysen av en företeelse, en person eller som i detta fall, ett museum. Ge-
nom denna metod tillåts man göra en tolkning av fenomenet vilket leder till en ökad 
förståelse för det (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 13).  

Under en fem veckors tid utförde jag fältarbete på MMDH. På museet var jag 
en deltagande observatör där jag på en daglig basis fick inblick i verksamheten, 
delta i olika aktiviteter och fick möjlighet att noggrant undersöka 
museiutställningarna. Fältarbete som metod till ett erhålla kunskap tillämpas inom 
etnologisk och sociologisk forskning och innebär att forskaren tillbringar dagar, 
veckor eller månader i en kontext, exempelvis inom en organisation, och både 
samtalar med människor och observerar dem i deras naturliga miljö (Justesen & 
Mik-Meyer 2011, s. 87).  Till skillnad från en intervju, där intervjuaren får återgiven 
information av informanten, lämpar sig en deltagande observation när man söker få 
obearbetad kunskap om praktiken. Detta gör det betydligt enklare att studera 
kontextens betydelse för människors handlingar, vilket kan leda till att man som 
forskare får en ökad förståelse för sitt undersökningsobjekt (Justesen & Mik-Meyer 
2011, s. 84).  

Det empiriska materialet i uppsatsen utgörs till en stor del av ingående 
beskrivningar av museets utställningar vilket jag anser är nödvändigt för analysen. 
Den empiriska delen av uppsatsen, som består av beskrivningar av utställningarna, 
baseras på mina observationer av utställningarna under en fem veckors tid. 
Återkopplingen till uppsatsens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
kommer i analysen. Jag bedömer att det är nödvändigt att beskriva utställningarna 
först och sedan analysera dem genom att göra en återkoppling till den tidigare 
forskningen samt de teoretiska verktyg som ligger till grund för uppsatsen. 
Beskrivningarna synliggör museets skildring av diktaturen på ett noggrant och 
detaljerat sätt, vilket jag anser är viktigt för att analysen skall bli tillfredsställande.  
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Källmaterialet för denna uppsats består av vetenskapliga texter, rapporter, 
fältobservationer och anteckningar, intervjuer med museipersonal respektive 
digitala dokument med listor över museets föremål. Under min tid på museet gav 
personalen mig tillgång till rapporterna Rettig samt Valech, utfärdade av den 
chilenska statens två sannings- och försoningskommissioner (beskrivningar av 
rapporterna finns på sidorna 35 och 37). Rapporterna finns även tillgängliga i digital 
form så väl tillbaka i Sverige har jag haft åtkomst till dem och de utgör en del av 
källmaterialet i uppsatsen.  

Mitt mål var att hålla semistrukturerade intervjuer med en rad olika yrkesmän- 
och kvinnor på museet, men på grund av hög arbetsbörda och tidsbrist bland en stor 
del av museipersonalen på MMDH blev antalet fysiska intervjuer betydligt färre i 
antal än vad jag från början hade önskat. I slutändan utförde jag en semistrukturerad 
intervju 3 november 2016 med Juan Carlos Vega Briones på dokumentationscentret 
Centro de Documentación (CEDOC) som är beläget på museets bottenvåning. 
CEDOC är ett förvar för museets samlingar och består även av ett bibliotek med 
böcker i ämnet mänskliga rättigheter, arbetsbänkar och datorer där den intresserade 
kan söka igenom museets digitala samlingar. Jag valde Vega Briones på grund av 
hans nära kontakt med besökarna och inblick i museets utbildande verksamhetsdel.  

Under cirka en timme samtalade jag och Vega Briones och många av mina 
frågor kom under intervjuns gång och var därmed inte förbestämda. Jag har även 
intervjuat tre av museets visningsguider 20 oktober 2016 under cirka en timme, för 
att erhålla kunskap kring vad de inkluderar i sina guidade turer samt vilka föremål 
i utställningarna som frekvent användes som stöd till guidningen. Intervjun hölls 
med de tre guiderna på samma gång, och intervjun var semistrukturerad. Trots att 
jag hade några förbestämda frågor lämnade jag utrymme under intervjun åt 
guiderna att tala fritt. Slutligen hade jag en intervju via e-post med Luis Alegría, 
chef för utbildning och publika verksamheter. E-postkorrespondensen pågick 
mellan 30 november 2016 och 2 december 2016. Då intervjun skedde via e-post var 
frågorna förbestämda. Den nya tekniken kan självklart påverka intervjusituationen 
och det är viktigt att reflektera över intervjuteknikens styrkor och svagheter på 
samma sätt som om man hade haft ett fysiskt möte (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 
2011, s. 41). Under de fysiska intervjuerna som jag gjort valde jag att anteckna 
informanternas svar för hand och inte spela in våra samtal då jag bedömde att en 
inspelning av intervjuerna hade kunnat hämma informanternas öppenhet i svaren.  

Under mitt fältarbete på museet har jag huvudsakligen ägnat mig åt att föra 
anteckningar om utställningarna i de olika museisalarna och förstå den historia som 
skildras på museet. Beskrivningen av utställningarna är därför resultatet av mina 
noggrant förda anteckningar på museet. Under min tid på museet fick jag tillgång 
till ett flertal dokument över museets olika föremål som förekommer i 
utställningarna och dessa har jag använt som stöd vid beskrivningen av 
utställningsföremålen. I beskrivningen av utställningarna utgår jag från en rumslig 
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disposition, som börjar i ett hörn och slutar i ett annat och som därför lämpar sig 
bra till en studie om utställningar (Jarrick & Josephson 1996, s. 54). Jag rådgjorde 
med ansvariga på museet kring möjligheten att ta fotografier på 
museiutställningarna, men detta var inte tillåtet under några omständigheter. 
Däremot fick jag tillgång till en digital mapp innehållandes fotografier över museets 
utställningar, som jag fick tillstånd att använda i denna uppsats. De fotografier som 
visar museets inre utställningar är därmed hämtade med tillstånd från museets egen 
digitala mapp medan de foton som visar museets yttre område, det vill säga, 
gårdsplanen och dess intilliggande murar, är tagna av uppsatsförfattaren. 
Undersökningen begränsar sig till att innefatta en studie av museets permanenta 
utställningar på entréplan, plan 1 och plan 2 respektive museets gårdsplan. Det 
tredje och sista planet på MMDH består av de tillfälliga utställningarna samt 
utställningen Arpilleras. Arpilleras är lappverk av tyg som mödrar, fruar samt 
döttrar till politiska fångar i Chile och som tillverkades under åren efter statskuppen 
1973. Utställningen är fristående och består enbart av dessa lappverk och är inte 
kopplad till de övriga permanenta utställningarna. I min studie av de permanenta 
utställningarna har jag uteslutit de tillfälliga utställningarna och Arpilleras på grund 
av deras frikoppling från de övriga utställningarna 

Som utomstående var min största utmaning under fältarbetets gång att kontex-
tualisera MMDH och söka sätta mig in i en annan kultur med ett specifikt förflutet. 
För att jag som student från Sverige skulle erhålla förståelse för MMDH under min 
tid i Santiago var det viktigt att inte stressa fram kunskapen utan istället successivt 
hitta museets plats i en större kontext. Genom att jag är medveten om kontexten 
som inverkar på undersökningsobjektet MMDH menar jag att större förståelse kan 
nås. Till sist vill jag nämna att då jag behärskar det spanska språket till fullo är 
samtliga översättningar från spanska till svenska mina. Originalversionen på längre 
citat som ursprungligen är på spanska är placerad efter den svenska översättningen. 
Detta kommer att underlätta för läsaren, som tydligt kan se den spanska original-
texten.  
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Chile 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av landet Chile, följt av en redogörelse 
för statskuppen, diktaturen och de brott mot mänskliga rättigheter som militärjuntan 
gjort sig skyldig till. Därefter ges en beskrivning av landets demokratiska övergång 
och diktaturens efterspel. På det här sättet placeras MMDH in i en historisk, 
politisk, och samhällelig kontext.  

Landet på Sydamerikas västkust 

República de Chile är det officiella namnet på det avlånga landet längs med 
Sydamerikas västkust. Chile är beläget i den så kallade södra konen (Cono sur) och 
gränsar till Peru i norr, Bolivia i nordost och Argentina i öst. Landet består av såväl 
ökenklimat i norr som glaciärer och snötäckta berg i syd. Frukten av den chilenska 
kulturen är en blandning av precolumbianska och spanska traditioner. Med sina 
drygt 18 miljoner invånare (Nationalencyklopedin) utgörs omkring två tredjedelar 
av Chiles befolkning av mestiser, det vill säga individer med både europeisk och 
indiansk härkomst (Lindahl 2014). Chile är även hem för ett flertal 
ursprungsbefolkningar, varav mapuche är den etniska grupp som utgör störst del. 
Chile omfattar även av ett antal ögrupper i Stilla havet, däribland Påskön (Rapa 
Nui) och Juan Fernándezöarna. Landets huvudstad Santiago är belägen ungefär i 
mitten av landet och ingår i Chiles mest befolkningsrika region. Under 1500-talet 
koloniserades Chile av spanska erövrare och landet kom att regeras av den spanska 
kronan fram till 18 september 1810, då Chile utsåg en övergångsregering. Vägen 
till att bli en helt självständig stat hade påbörjat och 1818 blev Chile en självständig 
republik (Bakewell 1997, s. 356). Sedan självständigheten har Chile länge haft en 
ihållande tradition av demokrati, men detta kom att kullkastas under det tidiga 
1970-talet.   

Från demokrati till diktatur 

Salvador Allende valdes till president i Chile 1970 och tillsammans med sin rege-
ring hade han reformistiska planer på att etablera socialism i landet på ett fredligt 
och lagenligt sätt (Ensalaco 1999, s. 5). Detta i motsats till de revolutioner som 
tidigare hade ägt rum på Kuba och i Östeuropa. Redan före Allendes presidentskap 
hade flera politiska initiativ till samhällsreformer tagits. En av de större reformerna 
som Allende senare kom att utveckla var landreformen som började redan under 
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tidigt 1960-tal. Med den nya reformen sökte man demokratisera Chiles jordbruk 
som sedan början av 1900-talet dominerades av storgårdar och som baserades på 
ett flera hundra år gammalt hierarkiskt system där den största delen av landet ägdes 
av en liten procent rika landägare (Collier & Sater 2004, s. 281). Under 1960-talet 
var Fidel Castro och hans kubanska revolution den enskilt största politiska influen-
sen i Sydamerika vilket gav upphov till guerillarörelser i ett flertal länder (Collier 
& Sater 2004, s. 320). I Chile hade den kubanska vägen till socialistisk revolution 
en synbar påverkan och landet såg flera radikala grupper födas på vänsterkanten. 
En av dessa grupper var det marxist-leninistiska partiet Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) som etablerades 1965. 

Allende kandiderade till presidentvalet två gånger utan framgång men den 
tredje gången, 4 september 1970 vann Allende och hans vänsterkoalition Unidad 
Popular (UP) det chilenska presidentvalet med en knapp marginal. Tidigare hade 
ingen annan marxistisk presidentkandidat fått majoriteten av befolkningens röster 
och detta kom att skapa en politisk kris både inom landet och i USA. Chile, ett 
relativt litet land i Sydamerika, blev plötsligt en angelägenhet för amerikanska po-
litiker.  

Förutom landreformen byggde Allende vidare på en reform som innebar en 
nationalisering av landets kopparindustri, vilken tidigare hade ägts av amerikanska 
koppargruvföretag (Klein 2007, s. 63). Den nya regeringen sökte etablera socialism 
i Chile genom sociala reformer och man initierade även en nationalisering av 
utländska privatägda företag och etablerade priskontroller. Nationaliseringen av 
privata företag skulle leda till att avkastningen behölls i Chile och finansierade de 
sociala reformerna (Dávila 2013, s. 84). De socialistiska reformerna ledde till stora 
spänningar i landet och motståndet mot Allendes regim växte allt kraftigare. 
Fabriks- och företagsägare visade sitt motstånd i omfattande protester och 
sabotageaktioner och de avbröt produktionen samt började undanhålla råvaror från 
marknaden (Constable & Valenzuela 1991 s. 200). Med ekonomisk hjälp av den 
amerikanska regeringen ledd av Richard Nixon möjliggjordes detta 
underminerande av de socialistiska reformerna. En konsekvens av detta blev den 
omfattande brist på mat och andra varor samt en ökad arbetslöshet och Allendes 
regim blev allt mer kritiserad för att köra landet i botten.  

Den amerikanske presidentens nationella säkerhetsrådgivare Henry Kissinger 
var tydlig i sin avsky mot den socialistiska utvecklingen i Chile och hävdade att 
man inte kan se på medan ett land blir marxistiskt på grund av att dess invånare 
agerat oansvarigt (Policzer 2009, s. 43). USA utförde aggressiva destabiliserings-
kampanjer mot Chiles nyvalda regering och det amerikanska underrättelseorganet 
Central Intelligence Agency (CIA) försåg motståndargrupper och konservativa me-
dier i Chile med miljontals dollar. Regeringen i USA bidrog även till den ekono-
misk kris som drabbade Chile. Genom att samarbeta med företagsägare och lånea-
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genter lyckades USA blockera lån och rubba flödet av den chilenska handeln.  Må-
let inom Vita Huset var att ” […] få [Chiles] ekonomi att skrika” (Polumbaum 2002, 
s. 66). Den inhemska politiska spänningen som rådde i Chile i samband med sabo-
tageattacker från USA banade väg för den blodiga statskuppen som kom att ske. 

Chile var inte ensamt om att genomgå politiska spänningar och den militärkupp 
som kom att drabba landet bör förklaras i ett sammanhang. Under 1960- och 1970-
talet drabbades många länder i Sydamerika av statskupper som en kulmen på åratal 
av politiska konflikter och militärjuntor tog över styret. Under en tid av ideologisk 
polarisering under det kalla kriget blev länder i Sydamerika pressade av den 
amerikanska regeringen till att avstå från kommunistisk och socialistisk policy och 
istället följa den marknadsekonomiska politiken. Marknadsekonomin gynnade 
människor i förmögna och mäktiga sociala klasser i Sydamerika, då deras 
förmögenhet ofta var kopplade till handel med amerikanska företag (Dávila 2013, 
s. 87). Allende och hans regering blev föremål för mångtaliga sabotageaktioner från 
delar av försvarsmakten och både flygvapnet och flottan höll på att organisera en 
militäraktion mot Allende.  

Som skydd mot framtida militärattacker utsåg Allende i augusti 1973 Augusto 
Pinochet till general för Chiles armé (Constable & Valenzuela 1991, s. 16). 
Pinochet ansågs vara ett bra val för att förhindra militära attacker, men 11 september 
1973 kom armén under ledning av Pinochet tillsammans med övrig försvarsmakt, 
att genomföra en statskupp. Presidentpalatset La Moneda belägrades och bombades 
och instängd i byggnaden tog Allende sitt eget liv. Försvarsmakten hade lyckats 
överrumpla den demokratiskt valda regeringen och föra in landet i en diktatur 
genomsyrad av en fri marknadsideologi. 

Samarbetet mellan Universidad Católica i Santiago, ett katolskt universitet med 
en konservativ profilering, och University of Chicago i USA började vid mitten av 
1950-talet. Universitetet i Chicago leddes av ekonomerna Milton Fried-
man och Arnold Harberger vilka uttryckte ett starkt motstånd mot statlig inbland-
ning i ekonomin. Genom ett program sponsrat av den amerikanska regeringen fick 
ekonomistudenterna från Universidad Católica möjlighet att utbilda sig på det ame-
rikanska universitetet i Chicago (Klein 2007, s. 60). När de nyutbildade chilenska 
ekonomerna återkom till Chile fick de smeknamnet The Chicago Boys och hade ett 
helt nytt ekonomiskt och samhälleligt tänkande som gick i linje med Friedmans 
ekonomiska teorier. När den första gruppen studenter återkom till Chile hade de till 
och med blivit ” […] mer Friedmaniter än Friedman själv var” (Klein 2007, s. 61).  

The Chicago Boys stod för en fri marknadsideologi som avvisade det socialist-
iska systemet, detta då socialism ansågs leda till att människor bestals på sin frihet. 
Privatisering ansågs nödvändigt för alla samhällets sektorer, inklusive inom utbild-
ningsväsendet, sjukvården och pensionssystemet (Dávila 2013, s. 100). The Chi-
cago Boys expanderade sina tankegångar och var aktiva förespråkare för Friedmans 
ideologi i flera länder i Sydamerika. Denna process har senare beskrivits av Juan 
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Gabriel Valdés, minister i Chiles kristdemokratiska regering mellan 1994 och 2000 
som ”[...] ett slående exempel på en organiserad överföring av ideologi från USA 
[...]” (Klein 2007, s. 62).  

När Pinochet och militärjuntan tog makten i Chile privatiserades återigen de 
företag vilka hade nationaliserats under Allendes tid, förutom koppargruvorna som 
förblev statligt ägda. Kvar att ordna var Chiles ekonomi som mellan 1973 och 1975 
upplevde sin värsta kris, och landets inflation var den högsta i världen. I denna kon-
text blev The Chicago Boys och Friedmans ekonomiska skola viktig för Pinochet. 
Friedman besökte Chile 1975, mötte Pinochet och höll föredrag kring den fria mark-
nadsekonomin, vilket Friedman ansåg vara just det som Chile behövde för att få 
landets ekonomi stabil. Friedmans benämnde sin plan för att stabilisera ekonomin 
en ”chockhantering” (shock treatment). Denna plan ledde till en ekonomi med höga 
räntor, ett avvecklande av den importbegränsning som länge hade skyddat den in-
hemska produktionen och landets valuta peso hade nått rekordlågt värde.  

Den fria marknadsekonomin ledde till en kraftigt ökad ojämlikhet i Chile och 
skillnaden mellan fattiga och rika växte allt mera. Landet led av mycket hög arbets-
löshet, det stora inflödet av importvaror saboterade för inhemsk produktion och en 
stor del av befolkningen led av undernäring (Dávila 2013, s. 100). De första åren 
av Friedmans chockhantering skapade ett Chile vars levnadsstandard kraftigt hade 
försämrats, men trots det började landets ekonomi stabiliseras vid slutet av 1970-
talet (Dávila 2013, s. 101). Vid instiftandet av de nya ekonomiska reformerna togs 
däremot ingen hänsyn till deras sociala implikationer, inte heller till det faktum att 
Chile inte hade ett fritt politiskt system utan styrdes av en militärdiktatur.  

Brott mot mänskliga rättigheter 

Statskuppen markerade början på en systematisk förföljelse av socialister, kommu-
nister, Allendeanhängare och övrig befolkning som sympatiserade med socialism 
eller som motsatte sig Pinochets nya regim. Personer som tidigare hade levt och 
arbetat helt och hållet rättsenligt blev nu utmålade som kriminella och nationella 
fiender. Vid dagen för statskuppen radiosändes en uppmaning till representanter för 
den fallna socialistiska regimen att lämna över sig till militären vilket en del gjorde, 
medan andra tillfångatogs av militärpatruller som hade initierat en intensiv sökning 
efter de så kallade fienderna.  

Dödskaravanen (Caravana de la Muerte) är namnet på den aktion som armén 
utförde under dagarna som följde statskuppen. På order av Pinochet begav sig med-
lemmar i armén mellan september och oktober 1973 landet runt för att påskynda 
avrättningen av tillfångatagna politiska fångar i de statliga tortyrcentrumen (Valech 
2004, s. 179). Fångarna sköts och begravdes i öknen i norra Chile (Polumbaum 
2002, s. 68). Militärjuntans maktövertagande omvandlade en socialistisk demokrati 



 34

till ett auktoritärt och diktatoriskt samhälle plågat i många år framöver av massför-
vinnanden, mord och politisk förföljelse. Juntan bestod av landets försvarsmakt vil-
ken i sin tur delades upp i ordnings- och säkerhetsstyrkorna, militären, flottan, luft-
värnet samt polisstyrkan. Staten etablerade hemliga fängelser och tortyrcentrum, på 
spanska benämnda centros de detención över hela Chile. Inom dessa centrum utsat-
tes fångarna för tortyr, förolämpningar, isolering och många fick tillbringa långa 
perioder med förbundna ögon (Rettig 1996b, s. 749). Det finns även fall där kvinnor 
blivit gravida som ett resultat av att de blivit våldtagna i fångenskapen (Valech 
1996, s. 252; 487). De brott mot mänskliga rättigheter som begicks i Chile var sys-
tematiska och statens institutioner och resurser organiserades för att möjliggöra vål-
det.  

DINA, eller Dirección de Inteligencia Nacional var Chiles underrättelseorgan 
och hemliga polis mellan 1974 och 1977 då den kom att ersättas av Central 
Nacional de Informaciones (CNI). Agenterna inom DINA var ansvariga för de allra 
flesta fall av politiskt motiverade arresteringar, tortyr, försvinnanden och dödsfall. 
Under de första åren när DINA var verksamt skedde frekventa arresteringar av 
personer från deras hem. Majoriteten av de individer som tillfångatogs av DINA 
tillhörde kommunistpartiet MIR (Rettig 1996b, s. 719). Operation Colombo 
(Operación Colombo) är benämningen på ett tillslag som DINA stod bakom. 
Agenter inom DINA hade år 1975 mördat 119 individer från oppositionella 
vänsterpartier, men inom media skedde det en utbredd mörkläggning kring 
bakgrunden till deras död. I tidningen La Segunda kunde man 1975 läsa att 
medlemmarna i de vänsteroppositionella partierna ”utrotades som råttor” 
(”exterminados como ratones”) och man menade att partimedlemmarna hade 
mördat varandra (se avsnittet Ett internationellt fördömande/ Diktaturen 
överskrider gränser). Det faktum att DINA stod bakom samtliga dödsfall hölls 
hemligt. 

Pinochets repressiva politik drabbade människor över hela Chile, från norr till 
söder. Landets sannings- och försoningskommissioner har kartlagt att det totala an-
talet individer som dödades eller som tillfångatogs och aldrig mer återsågs (på 
spanska benämns de los desaparecidos; de försvunna) är 3197 (Rettig 1996b, s. 
1364; Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación 1996, s. 970). De allra 
flesta försvinnanden ägde rum mellan 1974 och 1977, tiden då DINA var verksamt 
(Rettig 1996b, s. 718). Utöver de dödsfall och de försvinnanden som kartlagts har 
landets andra kommission identifierat sammanlagt 33 221 individer som arresterats, 
tillfångatagits och torterats i de statliga tortyrcentrumen mellan 11 september 1973 
och 10 mars 1990.  

Chiles befolkning erfor avskyvärda systematiska kränkningar av mänskliga rät-
tigheter och landets olika mänskliga rättighetsorganisationer misslyckades med att 
skydda offren (Gairdner 1999, s. 35). Systematiska kränkningar av mänskliga rät-
tigheter förklaras som: ” […] kränkningar som utförts av regeringens poliser och i 
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en sådan kvantitet och på ett sådant sätt som skapar en situation där rätten till liv, 
den personliga integriteten eller den personliga friheten av befolkningen i stort, eller 
delar av befolkningen, kontinuerligt kränks eller hotas” (Medina Quiroga 1988, s. 
16). Det våld som utfördes av militärjuntan i Chile var med andra ord inte slump-
mässiga våldshandlingar utan var ett sätt på vilket staten skulle uppnå sina politiska 
mål. 

En nationell försoningsprocess 

Trots alla de brott mot mänskliga rättigheter som hade begåtts under Pinochets re-
gim var diktatorns stöd bland den chilenska befolkningen beständigt. År 1988 gav 
Pinochet sitt godkännande för en folkomröstning som skulle avgöra ifall han skulle 
fortsätta att inneha makten eller om han skulle avgå. Röstningen handlade om en 
röst på antingen ja eller nej. En röst på ja var en röst för ett Chile som skulle fortsätta 
styras av Pinochet medan ett nej var en röst för genomförandet av ett presidentval 
där den chilenska befolkningen skulle få möjlighet att rösta fram en demokratiskt 
vald president. Folkomröstningen slutade i en seger för Nej-sidan med 54,71 pro-
cent medan Ja-sidan fick 43,01 procent av den chilenska befolkningens röster. Be-
folkningen skulle nu få rösta fram en ny president. Folkomröstningen markerade 
slutfasen på ett Chile styrt av en militärjunta men siffrorna avslöjar att Pinochet 
förlorade valet med en tämligen liten marginal.  

 År 1988 bildades koalitionen av vänster- och centerpolitiker Concertación. 
Presidentvalet hölls 1989 och den första demokratiska regeringen på 17 år tog vid 
11 mars 1990, ledd av den kristdemokratiske presidenten Aylwin. Pinochet inrät-
tade en ny konstitution 1980 vilken bland annat fastställde att han skulle förbli över-
befälhavare i Chiles armé fram tills 1998 och sedan bli senator på livstid (Hayner 
2011, s. 47). I den demokratiska övergången innebar de konstitutionella ändring-
arna att Pinochet både hade amnesti och fortsatt politiskt inflytande i landet, vilket 
begränsade Aylwins möjligheter att regera mot diktaturens brott mot mänskliga rät-
tigheter.  

Istället för att söka upphäva Pinochets straffrihet etablerade regeringen en san-
nings- och försoningskommission benämnd Comisión Nacional de Verdad y Re-
conciliación (CNVR) vars mål var att utreda de brott mot mänskliga rättigheter som 
hade begåtts under Pinochets regim. Under nio månader intervjuade utredarna per-
soner runt om i landet vilka helt frivilligt berättade om sina erfarenheter av det stat-
liga våldet (Rettig 1996a, s. xvi). Resultatet blev rapporten Informe de la Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), ofta benämnd Rettig efter Raúl Rettig 
som var ordförande för kommissionen.  

Under de första åren av Chiles nyetablerade demokrati skedde det 
rättsprocesser mot ansvariga i militärjuntan. En av domarna föll mot Manuel 
Contreras, chef för DINA, för fall av kidnappning, mord och tortyr (Dávila 2013, 
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s. 176). Vägen till att skipa rättvisa genom att döma förövare som låg bakom den 
statliga terrorn visade sig emellertid vara kantad av svårigheter. Som senator behöll 
Pinochet en stor roll i det offentliga livet och han både kontrollerade den 
demokratiska övergången och lyckades undgå rättvisa. Detta skapade tumult hos 
unga kristdemokrater och vänsterpartister, mänskliga rättighetsaktivister och övriga 
invånare i Chile som såg på Pinochets edssvärande till senatorsposten med avsky 
(Stern 2010, s. 212). Folket vägrade låta minnet av de mördade, försvunna och 
torterade politiska fångarna omintetgöras.  

I oktober 1998 greps den då 82-årige Pinochet på ett sjukhus i London där han 
låg inlagd. Arresteringen skedde på begäran av spanska auktoriteter som anklagade 
Pinochet för folkmord, internationell terrorism, tortyr och försvinnanden av 
spanska medborgare (Stern 2010, s. 213). Arresteringen var en otänkbar och 
omvälvande händelse som orsakade chockreaktioner och spänningar hos den 
chilenska befolkningen. Många människor organiserade sig i protester för att visa 
sitt stöd till Pinochet, samtidigt som andra manifesterade sitt stöd till arresteringen. 
För många var arresteringen en psykologiskt frigörande händelse som satte stopp 
för Pinochets osårbarhet (Collier & Sater 2004, s, 408). De chilenska politikerna 
däremot mottogs beskedet om Pinochets arrestering med stor förvåning och skepsis. 
Många i den chilenska regeringen, inklusive presidenten, uttryckte sin oro inför den 
kommande rättprocessen mot exdiktatorn och menade att genom att riva upp gamla 
sår skulle man skada landet som hade en nyetablerad demokrati (Stern 2010, s. 
214).  

I ett och ett halvt år befann sig Pinochet i London fram tills mars 2000 då 
Högsta domstolen (HD) i London godkände utlämningen av exdiktatorn och 
ogiltigförklarade arresteringsordern på grund av att Pinochet vid tidpunkten för de 
brott han stod åtalad för var statschef och därför hade rätt till immunitet i det 
brittiska rättssystemet. Väl tillbaka i Chile upphävde HD i Chile Pinochets rättsliga 
immunitet och han åtalades för flera fall av kidnappning och mord i samband med 
Dödskaravanen. Rättegången sköts emellertid upp och i slutändan beslöt man sig 
för att avsluta rättsprocesserna mot exdiktatorn på grund av hans försämrade 
hälsotillstånd (Biblioteca Nacional de Chile 2016). Trots att nya rättsprocesser mot 
Pinochet påbörjades ett antal år därefter, hann Pinochet aldrig bli fälld för de grava 
kränkningarna mot mänskliga rättigheter som han var ansvarig för eftersom han 
avled i december 2006.  

De politiska övergångsprocesserna i ett land som styrts av en diktatur är aldrig 
enkla. Chiles försoning med det förflutna är en pågående process som på olika sätt 
är kantad med svårigheter. President Aylwins sannings- och försoningskommission 
uppkom efter tryck från icke-statliga organisationer vilka även hade en aktiv roll i 
skapandet av Rettig då de gav arkivhandlingar från rättsprocesser och annan rele-
vant information till kommissionen. I Rettig kartläggs de individer som blev mör-
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dade eller försvann och ofta tillsammans med information om vilken sektor av mi-
litärjuntan som de tillfångatogs av (Rettig 1996c). De fall där våldsakter inte resul-
terade i dödsfall eller försvinnanden utesluts däremot ur rapporten.  

En av rekommendationerna i Rettig var att etablera en organisation för läkning 
och försoning för familjer till de personer som dödats eller försvunnit. Resultatet 
blev Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) som bildades 
1996 och som under en två års mandatperiod skulle följa upp kommissionens arbete 
och stödja offrens läkningsprocess (Rettig 1996a, s. xi). Utredarna skulle även söka 
efter de människor som försvann under diktaturen, lösa de fall som lämnades olösta 
i Rettig samt implementera statligt stöd åt offer och överlevare (Hayner 1994, s. 
623). Tolv år efter publiceringen av Rettig bildades en ny statlig kommission i 
Chile, nu i syfte att kartlägga de individer som blivit olagligt tillfångatagna och 
torterade av politiskt motiverade skäl under diktaturen. Comisión Nacional sobre 
Prisión Política y Tortura (CNPPT), Chiles kommission om politisk fångenskap 
och tortyr, inrättades 2003 av den socialdemokratiske presidenten Ricardo Lagos 
Escobar. Resultatet blev rapporten Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión 
Política y Tortura, även benämnd Valech efter kommissionens ordförande Sergio 
Valech.  

En sannings- och försoningskommission är ett politiskt organ som kan skapas 
vid en politisk övergångsperiod i ett land, för att främja landets försoningsprocess. 
Utredarna inom en kommission ägnar sig åt att kartlägga tidigare kränkningar av 
mänskliga rättigheter i ett land, ofta utförda av militära styrkor eller beväpnade mot-
ståndsstyrkor (Hayner 1994, s. 600). Många av de tidiga sannings- och försonings-
kommissionerna i världen fokuserade på att belysa fakta och mycket lite hänsyn 
togs till att studera det moraliska och historiska sammanhanget i vilket brotten be-
gicks (Rotberg 2000, s. 4). Chiles båda kommissioner belyser de brott som militär-
juntan begick med få kontextuella utsagor.  

För skapandet av Rettig vägrade landets armé och polisstyrka uppge vittnesmål 
eller tillhandahålla dokument, vilket ledde till att bekännelser från personer som 
arbetade inom de olika grenarna av försvarsmakten och annan information som 
kunde bringa en bredare förståelse för hur diktaturen kunde ske uteslöts (Esparza 
2007, s. 123; Stern 2010, s. 75). Esparza riktar kritik mot detta och menar att exklu-
derandet av en kontext och ytterligare perspektiv i kommissionens rapport, i form 
av erkännanden och vittnesmål av de ansvariga agenterna, bidrar till att själva för-
soningsprocessen misslyckas. Marcia Esparza (2007) har i sin analys av tretton vitt-
nesmål från personer inom militärjuntan synliggjort deras militära träning av blind 
lydnad, tigande och lojalitet (Esparza 2007, s. 122). Den blinda lydnaden, tigandet 
och lojaliteten i en stat där lögner var systematiska, skapade förutsättningar för ut-
förandet av de mord och den tortyr som begicks i landet. Genom att utesluta detta 
perspektiv ur rapporten skapades en konstlad bild av grymheterna som begicks i 
Chile. Det systematiska tigandet blev inrotat i det chilenska folkets psykologi och 
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sociala minne (Esparza 2007, s. 124). Esparza jämför med andra ord det systema-
tiska tigande som pågick under Pinochetregimen med exkluderandet av information 
om förövarna i Rettig. Hon menar att det skapar en ”nästan sanning” (”casi verdad”) 
om det förflutna och nutiden, som inte tillåter oss att exempelvis ifrågasätta den 
sociala konstruktionen av de personer som begick tortyr. 

I sitt politiska verk från 2003 betitlat No hay mañana sin ayer, med betydelsen 
Det finns ingen morgondag utan igår ger Lagos Escobar handfasta förslag på olika 
sätt att gå tillväga för att söka sanning, rättvisa samt för att läka sociala problem 
vilka uppkommit som en följd av den mångåriga diktaturen. I verket avsäger sig 
Lagos Escobar tanken om att trauma bäst hanteras genom att vända blad och för-
neka det förflutna och de minnen som skapats. Ett samhälle blir inte mer humant 
genom att man förnekar smärta eller ignorerar en mörk sida av historien (Lagos 
Escobar 2003, s. 4). Lagos Escobar var den president som först lade fram idén om 
att bygga ett nationellt museum om minnen. Trots att bygget både drog ut på tiden 
och mötte motgångar stod Museo de la Memoria y los Derechos Humanos sent 
omsider klart i 2010. Chile hade fått ett museum om minnena från diktaturen och 
mänskliga rättigheter.  
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Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

Detta kapitel börjar med att introducera läsaren till MMDH genom att redogöra för 
museets uppkomst och ändamål. Sedan följer en beskrivning och analys av museets 
permanenta utställningar, hur diktaturen skildras och vad denna skildring represen-
terar.  

Firandet av tvåhundra år av självständighet 

Detta avsnitt inleds med ett citat från en text skriven av den chilenske poeten Raúl 
C. Zurita (2011, s. 26): ”Den bästa triumfen för Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos hade varit om det aldrig hade existerat, då det skulle betyda att 
tragedin som gav upphov till museet aldrig hade ägt rum” (”El mayor triunfo del 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos habría sido que éste jamás hubiera 
existido, porque eso significaría que la tragedia que le dio origen nunca ocurrió”).  

Citatet illustrerar den ofrånkomliga sanningen att MMDH uppkommit som en 
del av ett efterspel från en smärtsam verklighet. De många fängelserna och tortyr-
centrumen som fanns i Chiles under diktaturen har efter demokratins övergång om-
vandlats till minneslundar för att ihågkomma offer. MMDH skiljer sig från andra 
minnesprojekt i landet då det inte befinner sig i ett före detta tortyrcentrum. Istället 
är det en plats som skall skildra Chile mellan 1973 och 1990. Vega Briones (2016-
11-03) förklarar att ett museo de la memoria berör ett nutida förflutet kopplat till 
levande minnen och på MMDH vill man berätta om det förflutna så som det verk-
ligen var. 

Den stora gröntonade glasbyggnaden som är hem för MMDH ger ett slående 
intryck (se Bild 1). Byggnaden stod klar 2010 och museet har hittat sin plats i ett 
vibrerande kulturområde i den chilenska huvudstaden. MMDH syftar till att belysa 
de brott mot mänskliga rättigheter som begicks under Chiles militärdiktatur, ge off-
ren värdighet genom att synliggöra den grymma behandling som de utsattes för som 
politiska fångar och fungera som en plattform för utbildning av mänskliga rättig-
heter, tolerans och respekt för att på så sätt förhindra att liknande kränkningar upp-
repas (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a). Museets permanenta ut-
ställningar börjar på entréplan och fortsätter in på första och andra plan. Utöver de 
permanenta respektive tillfälliga utställningarna har MMDH även flera kringre-
sande utställningar som visas runt om i Chile. 
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Bild 1. Fasaden av MMDH.  

 

Källa: Uppsatsförfattaren 

MMDH invigdes 11 januari 2010 och var kulmen på Chiles nationella tvåhundra-
årsfirande kallat Bicentenario som syftade till att uppmärksamma landets självstän-
dighet från den spanska kronan och den emancipationsprocess som inleddes för 
tvåhundra år sedan. Mellan 2010 och 2014 firades tvåhundra år av självständighet 
i en mängd nationer i Sydamerika. I många länder handlade firandet om att belysa 
nationens gemensamma historia, traditioner och om att skapa en enande identitet 
(Sepúlveda Ocampo et al. 2009, s. 26). För Chile var Bicentenario ett kulturprojekt 
där staten fokuserade på att stärka det nationella varumärket och fokuserade på 
framtiden snarare än landets förflutna (Sepúlveda Ocampo et al. 2009, s. 28). Lan-
det hade en framåtsträvande anda som visade sig bland annat genom storskaliga 
projekt där det urbana rummet skulle förnyas och där man ville ge en ökad tillgång 
till internet för befolkningen på landsbygden.  

Invigningen av MMDH blev den socialdemokratiska presidenten Bachelets 
sista avsked innan hon lämnade presidentposten. Bachelet själv satt fängslad på ett 
tortyrcentrum och även hennes far Alberto Bachelet, chef för flygvapnet och mot-
ståndare till Pinochets statskupp, tillfångatogs och torterades (Stern 2010, s. 278). 
Som tidigare nämnt var det under Lagos Escobars presidentskap som idén om att 
bygga ett nationellt museum om minnen lades fram. Förslaget, som först framfördes 
2003, genomgick emellertid många förändringar och ledde till stora spänningar 
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mellan aktörer i samhället. Den största utmaningen låg i att avgöra museets mål och 
innehåll (Hite & Collins 2009, s. 398). Bachelet återupptog år 2006 idén om ett 
kommande bygge av ett museum och det rådde brådska då presidentens önskan var 
att museet skulle stå klart innan hon skulle avsluta sin mandatperiod 2010. Denna 
snäva tidsram för bygget av museet ledde till en spänning mellan icke-statliga or-
ganisationer och regeringen, då de förstnämndas intressen började förbises. Under 
tiden då Lagos Escobar var president hade icke-statliga organisationer sökt statlig 
finansiering för ett Minneshus (Casa de la Memoria) och de ville själva stå för ut-
förandet av ett kulturprojekt som skulle innebära ett bevarande och synliggörande 
av Chiles arkiv med material relaterat till mänskliga rättigheter. Bachelets kungö-
relse om regeringens beslut att inrätta ett museum om minnen ledde till stor häpnad 
hos medlemmarna i de icke-statliga organisationerna. När de fick reda på att deras 
roll i museet skulle begränsas till att enbart bestå av att tillhandahålla dokument till 
museisamlingen, vilken dittills främst utgjordes av information hämtad från både 
Rettig och Valech, drog sig ett flertal organisationer ur projektet (Hite & Collins 
2009, s. 399). 

Det arbete som utförts i Chile med mänskliga rättigheter och försoning har till 
stor del fallit på agenter inom civilsamhället samt på kulturinstitutioner. MMDH 
ingår i nätverket Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños vars 
medlemsinstitutioner i Syd- och Centralamerika samt Karibien arbetar med att åter-
uppliva och skapa en plattform för de kollektiva minnena kopplade till kränkningar 
av mänskliga rättigheter samt för att synliggöra de människor som kämpade mot 
den våldspolitik som har utövats i Syd- och Centralamerika samt Karibien (Red de 
Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, a). RESLAC beskriver MMDH 
som ett utrymme som tillåter en etisk reflektion kring kränkningarna av liv och ger 
värdighet åt de människor som föll offer för de brott som militärjuntan begick. Det 
förklaras även som en plats vars syfte är att stimulera till en debatt kring vikten av 
demokrati och tolerans, för att undvika att framtida kränkningar av mänskliga rät-
tigheter sker igen (Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, b). 
Nunca Más är därför museets slagord. 

MMDH förlitar sig på ekonomiskt bidrag från den chilenska staten men ägs av 
en privat stiftelse för mänskliga rättigheter som består av representanter från aka-
demien och mänskliga rättighetsorganisationer. I stiftelsen ingår även organisat-
ioner som verkar för främjandet för mänskliga rättigheter i Chile, bland annat Vi-
caria de la Solidaridad och Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Både 
museets självbild och den bild som många har av MMDH är att det är en plats som 
uppmuntrar till reflektion och dialog kring vikten av tolerans och respekt för mänsk-
liga rättigheter. MMDH menar att denna uppmuntran syns i samlingen och åter-
speglas i de föremål, dokument och arkiv som visas upp i museiutställningarna 
(Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 2016, s. 9). Allt i museets sam-
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lingar är gåvor från olika instanser i samhället. En stor mängd dokument har insam-
lats från programmet Memory of the World vilket grundades 1992 av UNESCO. I 
Memory of the World inryms Chiles nationella arkiv om mänskliga rättigheter som 
består av olika arkiv från icke-statliga organisationer i landet (UNESCO, Memory 
of the World). Arkivhandlingarna berättar om det arbete som instanser i samhället 
utförde i syfte att skydda de mänskliga rättigheterna under landets diktaturregim. 
Övriga dokument som har tillkommit i museet kommer från familjemedlemmar och 
vänner till offren, från mänskliga rättighetsorganisationer i Chile samt i utlandet 
respektive dokument från regeringen och statliga organisationer (Vega Briones 
2016-11-03). Alegría menar att ämnet för museet kombineras med det innehåll som 
presenteras i Rettig, vilken är den officiella sanningen formulerad av staten. Den 
kunskap som finns i Rettig är mycket viktig då den skapade en plattform för offrens 
vittnesmål (Alegría 2016-11-30). 

Härnäst följer en beskrivning och analys av museets permanenta utställningar, 
inklusive den information som finns på museets omringande gårdsplan. I beskriv-
ningen av museets utställningar utgår jag som tidigare nämnt från en rumslig dis-
position.  

Gårdsplanen 
Redan innan man hunnit stiga in i MMDH gör sig museets diskurs synlig på den 
omringande gårdsplanen. Under den gröna huvudbyggnaden löper ett stråk, och här 
är även entréplanet beläget (se Bild 1). På stråkets ena vägg finns de 30 artiklarna 
som utgör FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna inpräntade (se Bild 2). 
Denna vägg är tänkt att vara den sista, och slutgiltiga delen av besökarens rundgång 
på museet, men den är även synlig för besökare som går mot entrén. 

Bild 2. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

 

Källa: Uppsatsförfattaren. 
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Mitt på gårdsplanen finns en fristående trappa belägen, en trappa som liknar en som 
används vid ombordstigning på ett flygplan, med en lång blå märkning med texten 
Asyl (Asilo) på trappans övre del och Exil (Exilio) på den nedre delen (se Bild 3). 

Bild 3. Flygplanstrappa med texten Asyl och Exil. 

 

Källa: Uppsatsförfattaren. 

På museigårdens ena fasadvägg (se Bild 4), precis intill ingången, möts besökaren 
av en text som lyder: ”Museet är en skola: konstnären lär sig att kommunicera; 
allmänheten lär sig att se samband” (”El Museo es una escuela: el artista aprende a 
comunicarse; el público aprende a hacer conexiones”). Med texten söker museet 
visa både sin utbildande roll och det faktum att konst kan förhöja utbildningen av 
ett nutida gemensamt förflutet (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, b). 

Bild 4. Texten vid ingången uppmärksammar museets utbildande funktion. 

 

Källa: Uppsatsförfattaren 
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Entréplan 

Precis intill receptionen på entréplan pryds en stor tavla av följande citat av presi-
dent Bachelet: ”Vi kan inte förändra vårt förflutna. Det återstår enbart att lära sig 
av erfarenheten. Detta är vårt ansvar och vår utmaning” (”No podemos cambiar 
nuestro pasado. Sólo nos queda aprender de lo vivido. Esta es nuestra 
responsabilidad y nuestro desafío”). Museets inställning till att vi måste lära oss 
från det förflutna är med andra ord otvivelaktig. I anslutning till receptionen på 
entréplan börjar museets permanenta utställningar. Här visas en stor karta över län-
der i världen där brott mot mänskliga rättigheter har begåtts och där man som en 
följd av detta utfärdat sannings- och försoningskommissioner (se Bild 5). 

Bild 5. Sannings- och försoningskommissioner världen över. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

I nära anslutning till kartan visas ett flertal plakat upp vilka är fästa vid tunna pelare. 
Plakaten visar bilder på minnesplatser som finns runt om i Chile idag, som under 
diktaturen fungerade som tortyrcenter. Vidare ges information kring Cruz Patio 29, 
som utgjorde en särskild del av Santiagos kyrkogård där militärregimen i hemlighet 
begravde mördade politiska fångar. Slutligen visas Chiles sannings- och förso-
ningskommissioners olika rapporter upp i en glasmonter och en beskrivande skylt 
ovanför montern förklarar att museet baserar sig på dessa rapporter (se Bild 6). I 
slutet av entréplanets utställningar leds besökaren upp för en lång trappa och ham-
nar på plan 1. 
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Bild 6. Chiles sanning- och försoningskommissioners rapporter. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Plan 1 

Plan 1 består av följande fem utställningar; Elfte september (Once de septiembre), 
Slutet på en rättsstat/ En ny institutionalisering (Fin al estado de derecho/ Una nu-
eva institucionalidad), Ett internationellt fördömande/ Diktaturen överskrider 
gränser (Condena internacional/ La dictadura traspasa fronteras), Repression och 
tortyr (Represión y tortura) respektive Barnens smärta (El dolor de los niños). 

Elfte september 
Utställningen Elfte september utgör början på museets skildring av Chiles diktatur 
och de brott mot mänskliga rättigheter som begicks under militärjuntans styre. Här 
kastas besökaren rakt in i händelserna under statskuppen. På en stor vägg spelas en 
video upp som visar bombningen av presidentpalatset La Moneda och som berättar 
om maktövertagandet (se Bild 7). Mitten av salen utgörs av mindre, självständiga 
skärmar med tillhörande hörlurar. På dessa skärmar spelas klipp upp som kopplas 
till statskuppen, däribland en benämnd Massiva arresteringar i landet (Detenidos 
masivos en el país), som visar polisräder och arresteringar runt om i landet samt 
Radioinspelning, Salvador Allendes sista ord (Registro radial, las últimas palabras 
de Salvador Allende), ett audioklipp av president Allendes sista ord. Den allra första 
delen av utställningen Elfte september, bakom trappan och något separat från resten 
av utställningarna, utgörs av en hel vägg som visar en världskarta samt en lista på 
de länder som tog emot chilenska flyktingar under diktaturen. Sverige visas som ett 
av de länder i världen som tog emot flest flyktingar. 
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Bild 7. Kronologi över händelserna under statskuppen den 11 september 1973. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

Slutet på en rättsstat/En ny institutionalisering 
Skildringen av diktaturen fortsätter in på följande utställning som utgörs av såväl 
föremål i glasmontrar som beskrivande texter och tidningsartiklar på väggen (se 
Bild 8).  

Bild 8. Militärjuntans maktövertagande.  

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Den här utställningen avser att berätta om de politiska skeendena i militärjuntans 
maktövertagande och de underrättelseorgan som bildades i den nya regeringen. Den 
första delen av utställningen visar tidningsartiklar och fotografier från tiden då Chi-
les regering utsattes för en statskupp. Dessa inkluderar ett fotografi taget 19 sep-
tember 1973 som visar general Augusto Pinochet bärandes mörka glasögon, ett ut-
drag från tidningen La Tercera från 11 september 1973 med en rubrik som lyder 
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”Militärjuntan övertar kontrollen” (”Junta militar tomo el control”) (se Bild 9) samt 
från tidningen El Mercurio från 22 september 1973 vars rubrik lyder ”Marxistiska 
partier vid lagens utkant”. (”Partidos Marxistas al margen de la ley”).  

Bild 9. Chiles nya institutionalisering och det folkliga motståndet mot militärregimen. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Ytterligare tidningar och rubriker som pryder väggen är bland annat tidningen 
Diario Oficial från 13 augusti 1977 med rubriken ”Bildandet av CNI” (”Creación 
de la CNI”). CNI var, som tidigare nämnt, Chiles hemliga polis mellan 1977 och 
1990. Här finns även en bild från 1973 på människor anhållna och tagna till 
fångenskap. På väggen finns ett stort fotografi som visar asylsökande på den 
italienska ambassaden samt ett fotografi från flygplatsen i Santiago på människor 
som landsförvisas. I glasmontern finns ett flertal dokument. Ett av dem är den 
deklaration som undertecknades 13 september 1973 av Grupo de los Trece, en 
militant grupp bestående av tretton medlemmar från Chiles kristdemokratiska parti, 
som i denna deklaration offentliggjorde sitt motstånd mot statskuppen.  

Vidare visas Vita boken (Libro Blanco) som behandlar det chilenska regerings-
bytet, som var en propagandabok gjord av Pinochets regering. I Vita boken kan man 
läsa bland annat om hur Allendes regering planerade att utföra en statskupp organi-
serad av regeringen själv i syfte att erhålla total makt. Detta var helt påhittad av 
militärjuntan men fungerade som ett stödjande argument för militärjuntan att utföra 
statskuppen och massarresteringarna (Rettig 1996a, s. 102). Ovanpå glasmontern 
finns ett set hörlurar som spelar upp ett radioklipp från Radio Agricultura från 11 
september 1973, då militärjuntans konstitution svärs in. Ett annat par hörlurar spelar 
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upp händelserna 11 september 1973 då all media stängdes ned och censur började 
tillämpas i landet.  

Ett internationellt fördömande/ Diktaturen överskrider gränser  
Intill föregående utställning finns ett rum som skildrar det internationella fördö-
mandet av diktaturen. Likt föregående utställning omfattar den allt ifrån tidnings-
artiklar och fotografier på väggen till föremål i glasmontrar. Här finns många affi-
scher från tiden då ambassader och mänskliga rättighetsorganisationer protesterade 
mot diktaturen (se Bild 10). En affisch visar Tysklands ställningstagande mot dik-
taturen på en affisch som lyder ”Frihet åt Chile” (”Libertad para Chile”) och en 
affisch från den svenska ambassaden från 1987 med texten ”Chile basta, ned med 
diktatorn Pinochet”.  

Bild 10. Protestaffischer som visar det internationella fördömandet av Chiles diktatur. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Ett tidningsurklipp från La Nación från 4 januari 1978 finns på väggen där man kan 
läsa om en grupp kvinnor som visar sitt stöd till Pinochet inför den nya konstitut-
ionen. Bredvid återfinns en valsedel från 1978 som trycktes i samband med röst-
ningen om Pinochets författningsändringar och som tydligt visar manipulationen i 
valet. Genom att rutan för ja var tom men rutan för nej var ifylld svart färg var det 
omöjligt att rösta emot författningsändringarna. I glasmontern visas en rapport om 
mänskliga rättigheter i Chile 1974 av Organization of American States samt en rap-
port om ett besök gjort av medlemmar i FN:s kommission om mänskliga rättigheter 
till Villa Grimaldi, ett tortyrcentrum. I vitrinen finns även en pengainsamlingsburk 
av den svenska solidaritetsorganisationen Chilekommittén.  
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På väggen finns ett fotografi från protester som hölls på den internationella 
kvinnodagen för att visa solidaritet med de försvunna, tillfångatagna och torterade 
kvinnorna i Chile. Här ges besökaren information kring det besök som representan-
ter från Internationella Röda Korset gjorde hos de politiska fångarna i Chile 1976 
och bilder på protester i Köpenhamn 1983, tio år efter statskuppen (se Bild 11). Ett 
stort fotografi på general Carlos Prats Gonzales, vicepresident under Allendes re-
gering och mördad av DINA 1974 i Buenos Aires, finns på väggen med en beskri-
vande text intill.  

Bild 11. Bilder på människor som runt om i världen protesterade mot diktaturen i Chile.  

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Vidare visas en rapport från det amerikanska säkerhetsorganet CIA upp, daterad 
1976, rörande mordet på Allendes tidigare utrikesminister Orlando Letelier samt 
den tändare som han bar vid tidpunkten för sin bortgång. Ett annat personligt 
föremål är ett brev skrivet 1975 av Simón Perelman, där han kräver att få 
information kring sin försvunna son Juan Carlos Perelman Ide. En affisch med röd 
bakgrund visar fotografier på 119 individer från vänsteroppositionella partier som 
mördades av militärjuntan (se Bild 12). När tidningen La Segunda rapporterade om 
morden, något som syns på tidningsurklippet från 24 juli 1975 med rubriken 
”Utrotade likt råttor” (”Exterminados como ratones”) dolde tidningen 
militärjuntans brott och uppgav istället att medlemmarna i oppositionspartierna 
mördades av sina egna medlemmar. Med affischen och tidningsutdraget visar 
museet ett exempel på den desinformation som fanns i den tryckta pressen under 
diktaturen.  
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Bild 12. Desinformation och censur inom media var vanligt under diktaturen.   

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Repression och tortyr 
Utställningen Repression och tortyr har till syfte att visa den tortyr som tusentals 
människor under diktaturen utsattes för. Under diktaturen föll många offer för 
militärens våld och tusentals människor torterades, kidnappades, mördades och 
försvann. Utställningen omsluts av ett svart tygstycke som bär namnen på de 
människor som utsattes för tortyr, men som överlevde. Utställningen börjar med två 
slutna rum med en tv-skärm i varje, där olika videoklipp spelas upp med människor 
som berättar om sina erfarenheter av diktaturens våld, tortyr och förnedrande 
behandling. Utställningen består av ytterligare fyra rum samt ett område på 
terrassen och glasmontrar på bägge sidor av utställningen.  

Det första rummet består av en stor, svart och horisontal karta av Chile med 
blinkande små lampor placerade på kartan. Varje lampa representerar ett tor-
tyrcentrum, och kartan illustrerar att dessa fanns över hela landet. Intill kartan 
finns en pekskärm med ytterligare information kring de statliga tortyrcentrumen 
och personliga vittnesmål. Mittemot finns en stor vägg med rubriken Avrätt-
ningar (Ejecuciones) med citat och personliga brev från offer och anhöriga. Ett 
av citaten på väggen lyder: ”När de berättade för oss att de hade skjutit dem, 
förbjöd de oss att sörja och sjunga mässa” (”Cuando nos avisaron que los habían 
fusilado, nos prohibieron ponernos luto y decir misa”). 
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Ytterligare ett citat lyder:  

De sköt honom på vägen, nära hemmet, jag uppfattade skotten, jag gick ut och fann hans kropp. 
De skrek åt mig att jag skulle gå och begrava hunden som de hade dödat. Hunden var mitt enda 
barn. De gav mig tre timmar för att begrava honom och lämna byn. Jag var tvungen att omsluta 
honom i en filt, hitta en oxkärra och lämna honom på kyrkogården. 
 
Lo fusilaron en el camino, cerca de la casa, sentí los disparos, salí y encontré su cuerpo. Me 
gritaron que fuera a enterrar al perro que habían muerto. Ese perro era mi único hijo. Me dieron 
tres horas para enterrarlo y salir del pueblo. Tuve que envolverlo en una frazada, conseguirme 
una carreta de bueyes y dejarlo en el cementerio. 

På väggen i intilliggande rum finns en stor tv-skärm där olika videoklipp spelas upp 
(se Bild 13). I videorna ger personer som utsatts för tortyr sina personliga vittnesmål 
kring händelserna och delar med sig av sina traumatiska minnen. 

Bild 13. Kraftfulla vittnesmål av människor som suttit fängslade på statens tortyrcenter. På bilden 
syns även ett tortyrredskap. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Framför tv-skärmen finns en kal säng av galler med tillhörande elektrisk utrustning 
som användes som tortyrredskap på de statliga tortyrcentrumen. Vittnesmålen från 
de människor som överlevde tortyren i statens fängelser och sängen gjord av galler 
och tillhörande elektrisk utrustning synliggör den omänskliga behandling som de 
politiska fångarna fick utstå.  

I det tredje rummet beskrivs olika fall och händelser där brott mot mänskliga 
rättigheter ägde rum under diktaturen. Sex böcker finns utlagda för besökarna att 
bläddra i och samtliga behandlar olika ökända händelser som visar på diktaturens 
grymheter (se Bild 14). I böckerna kan man läsa om Dödskaravanen, om kvinnor 
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som blev tillfångatagna, om iscensättningar av pressen, om mord på bönder, om 
överlevare från exekutionsplutonerna samt om konstitutionella militärer. 

Bild 14. Böcker med information om olika fall där militärjuntan gjort sig skyldig till brott mot 
mänskliga rättigheter. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

Ovanför böckerna finns texter som beskriver diktaturens olika situationer och vilka 
vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter som militärjuntan gjort sig skyldig 
till. Rörande kvinnornas situation i statens tortyrcenter får man reda på i en av böck-
erna att de tillfångatagna kvinnorna blev offer för hot, förolämpningar och våld och 
ofta drabbade av sexuellt våld. På väggen kan man läsa ett utdrag från Valech, som 
nämner de 229 kvinnor som tillfångatogs medan de var gravida, där en del kvinnor 
födde sina barn i de politiska fängelserna medan andra fick missfall på grund av 
den tortyr som de utsattes för.  

I utställningens sista rum benämnt Upptäckter (Hallazgos) presenteras fall där 
människor blivit tillfångatagna av militärjuntans agenter och sedan nedslängda i 
havet. Vid utställningens nordöstra del utanför utställningen finns en dörr från 
Santiagos före detta fängelse. Detta fängelse, som tidigare hade fungerat som ett 
vanligt fängelse, fungerade som ett tortyrcentrum under diktaturen. Om man följer 
vägen ut på terrassen hittas ett vakttorn som återspeglar den övervakning som 
skedde på fängelserna under militärjuntans regim. Vid utställningens båda 
långsidor visas fängelsehantverk upp i glasmontrar (se Bild 15). Dessa hantverk 
användes eller skapades av människor som blivit tillfångatagna och suttna i 
fängelser för politiska fångar. Det handlar om exempelvis läderväskor, halsband, 
armband, skor, pennor, träfigurer, brev, utmejslade stenar, teckningar, dryckeskärl, 
spel och spelpjäser, små sjöhästar uthuggna i trä samt små dockor av tyg. 
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Bild 15. Fängelsehantverk och personliga brev. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Barnens smärta 
Den avslutande utställningen på plan 1 är tillägnad de barn som föll offer för tortyr 
under diktaturen, eller som mördades (se Bild 16). På en av utställningens väggar 
finns ett citat som lyder: ”Sanningskommissionerna identifierade 153 minderåriga 
som avrättats i politiskt syfte eller som blivit mördade vid protester; 40 tillfånga-
tagna och som försvunnit samt 2200 torterade politiska fångar” (”Las Comisiones 
de Verdad identificaron 153 menor ejecutados políticos o asesinados en protestas; 
40 detenidos desaparecidos y 2200 presos políticos y torturados”). 

Citatet på väggen synliggör det faktum att även minderåriga flickor och pojkar 
blev utsatta för militärregimens grymheter och många barn tvingades leva i exil i 
utlandet. På väggen finns ett tidningsurklipp med en rubrik som lyder “De finner 
kvarlevor av den yngsta av de försvunna fångarna” (”Encuentran restos del más 
joven de los detenidos desaparecidos”). På väggen finns även en lista med inform-
ation kring barn som dödats, däribland om Carlos Fariñas som var tretton år när han 
tillfångatogs av militären och mördades. Väggen mittemot pryds av teckningar 
gjorda av barn och besökaren kan bläddra i boken Vi vill vara lyckliga idag (Que-
remos Ser Felices Hoy) som innehåller teckningar och hoppingivande ord skrivna 
av barn i Chile. 

Väggen är ett collage av privata brev. Ett brev är skrivet av Ninoska Henríquez 
till Lucia Hiriart de Pinochet, hustru till Augusto Pinochet. Henríquez var nio år när 
hon tillfångatogs av militärjuntan tillsammans med sina farföräldrar, då dessa var 
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kommunister. Ett annat personligt brev som finns på väggen är det brev som en 
flicka i exil i Danmark skrev till barn i Chile. 

Bild 16. Barnens smärta. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.  

Sammanfattning plan 1 
I de första utställningarna på museet orienteras museibesökaren om statskuppen, 
övergången till en diktatur, de juridiska processer som innebar slutet på en rättsstat, 
det internationella fördömandet av Chiles nya odemokratiska regering samt de in-
hemska och internationella protesterna som fördes mot militärjuntan. De plakat som 
hittas på entréplan och som visar sanningskommissioner världen över är ett sätt för 
museet att visa att den diktatur och de brott mot mänskliga rättigheter som drabbade 
Chile inte är en isolerad händelse, utan något som skett på många olika platser i 
världen. I mittendelen av plan 1 får besökaren ta del av flera olika berättelser av 
människor som på olika sätt fallit offer för tortyr, våld och psykologisk terror. I 
glasmontrarna vid utställningens båda långsidor visas hantverk upp som tillverka-
des av, eller tillhörde politiska fångar vid tiden då de satt fängslade. Genom att 
skildra flera fall där människor utsatts för tortyr, mördades eller försvann, förefaller 
det rimligt att tolka detta som en plats som syftar till att beröra besökarna och göra 
dem känslomässigt engagerade.  

Allt material som visas upp i utställningarna på plan 1 framställs på ett deskrip-
tivt sätt utan vidare analys och tolkningar, och museet skildrar diktaturen utan att 
placera in den i ett historiskt- och politiskt sammanhang. Ytterligare en observation 
är att utställningarna på såväl entréplan som på plan 1 saknar utbildningsmaterial 
om mänskliga rättigheter, något som ett museum om mänskliga rättigheter torde 
innehålla.    
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Plan 2 

Det andra planet är uppdelat i följande utställningar; Krav på sanning och rättvisa 
(Demanda de verdad y justicia), Frånvaro och minne (Ausencia y memoria), Kam-
pen för frihet (Lucha por la libertad), Tillbaka till hoppet (Retorno a la esperanza) 
samt Sektionen Nunca Más (Zona del Nunca Más). 

Krav på sanning och rättvisa  
Utställningen Krav på sanning och rättvisa handlar om den ovisshet som rådde hos 
familjemedlemmar och vänner till de individer som föll offer för militärjuntans dåd. 
Under mitten av 1970- och 1980-talet bildades grupperingar av människor som 
sökte sanning och rättvisa. Utställningen har samma princip som Slutet på en 
rättsstat/ En ny institutionalisering respektive Ett internationellt fördömande/ 
Diktaturen överskrider gränser på plan 1. Den består av beskrivningar i form av 
text på väggen, till exempel tidningsurklipp och rättsliga dokument samt videoklipp 
på tv-skärmar och föremål i glasmontrar i midjehöjd. Utställningen inleds med en 
stor pekskärm där besökaren har ett antal videoklipp att välja ifrån.  

En video betitlad En blomma för Santiago (Una flor por Santiago) är en kort 
men kraftfull illustration över det förtryck som pågick under diktaturen. Videoklip-
pet visar en kvinna med en blomma i handen som tillsammans med sitt barn pro-
menerar intill presidentpalatset. Kvinnan hävdar sin rättighet till att röra sig fritt i 
staden, men blir stoppad och omringad av poliser vilka med hög auktoritet och be-
stämdhet hindrar kvinnans väg.  

Vidare skildras de solidaritetsorganisationer som bildades i Chile (se Bild 17). 
Intill denna information berörs de chilenska flyktingarna och i glasmontern visas 
Decree Nº1308, Ministerio del Interior, ett dekret av inrikesministern som godkän-
ner Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados, den nationella kommittén till hjälp 
för flyktingar. I glasmontern nedanför denna vägg finns flera olika dokument. Ett 
av dem är Oficio Nº17096, Ministerio de Relaciones Exteriores, en rapport av utri-
kesdepartementet från 13 november 1973. I denna behandlas uppkomsten av över-
gångscenter för flyktingar. Vidare syns den chilenska ärkebiskopen Raúl Silva 
Henríquez på en stor bild på väggen med en beskrivande text som lyder ”Ärkebis-
kopen skapar Vicaria de la Solidaridad” (”El arzobispado creó la Vicaria de la So-
lidaridad”). Vicaria de la Solidarida var en solidaritetsorganisation inom den ka-
tolska kyrkan i Chile som skapades av påven Paulus VI på initiativ av ärkebiskop 
Henríquez. Organisationens funktion var att hjälpa de människor som fallit offer 
för diktaturens grymma behandling. Henríquez var ärkebiskop i Santiago mellan 
1961 och 1983 och en aktiv motståndare mot Pinochets militärregim. Nedanför bil-
den hänger hörlurar där man kan lyssna på en intervju från 19 september 1982 med 
ärkebiskopen i Radio Chilena. I en av glasmontrarna finner man dokumentet 
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Decreto Nº158-73, ett dekret från 9 oktober 1973 där Santiagos ärkebiskop Henri-
quez tillkännager skapandet av Comité Pro Paz, en kommitté för fred som skapades 
av olika kristna kyrkor i Chile. På väggen kan man även läsa om den katolske präs-
ten Padre Hurtados hus som gjordes om till ett flyktingläger av FN efter statskuppen 
1973. 

Bild 17. Information kring solidaritetsorganisationen Vicaria de la Solidaridad. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

I en glasmonter finns en serie publiceringar av Vicaria de la Solidaridad utlagda 
och uppslagna. En av publikationerna heter Var är de? (¿Donde están?) och belyser 
det faktum att många människor som blev tillfångatagna av militärjuntan hade för-
svunnit spårlöst. I glasmontern finns ett litet häfte med titeln Tortyr och död i Chile 
(Tortura y muerte en Chile) utgiven i december 1984 av Comisión Nacional contra 
la Tortura, Chiles nationella kommission mot tortyr och vidare syns ett litet häfte i 
glasmontern betitlad Rapporten om det lilla folket (Boletín La Gente Chica) som 
behandlar barns mänskliga rättigheter samt skyddet av dessa. 

På väggen ges information av Agrupación de Familiares de Ejecutados 
Políticos, en förening som bestod av familjemedlemmar till de människor som 
mördades av regimen samt Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, 
en förening som bestod av familjemedlemmar till politiska fångar som försvunnit. 
Intill denna information finns en bild på familjemedlemmar till försvunna fångar 
som 1978 gick ut i en matstrejk, samt ett fotografi på människor som demonstrerar 
för att de politiska fångarna skulle släppas fria (se Bild 18). 

På golvet står en stor silhuett av en kvinna vilken användes av kvinnorörelsen 
Movimiento de Mujeres por la Vida. Denna kvinnorörelse föddes 1983 och bestod 
av kvinnor med olika yrken, politiska orienteringar och från olika samhällsklasser 
som gemensamt motsatte sig Pinochets regim. De kämpade för att återinföra ett 
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demokratiskt samhälle genom att anordna fredliga demonstrationer i strävan efter 
att generera en samhällsförändring. Här kan man även läsa om andra aktioner gjorda 
av kvinnorna i Chile. Väggen pryds bland annat av en pamflett betitlad Kvinnor till 
Caupolicán!!! Friheten bär ett kvinnonamn (¡¡¡Mujeres al Caupolicán!!! La 
Libertad tiene nombre de mujer), vilken är en annons av kvinnoorganisationen 
Mujeres por la Vida vid teatern Caupolicán 29 december 1983. 

Bild 18. Fotografier på en matstrejk och på föreningar bestående av individer till personer som 
mördats eller som försvunnit.  

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

På väggen kan man läsa om rörelsen Movimiento Sebastián Acevedo samt om dess 
stora demonstration. Aceveda var en chilensk arbetare vars två barn hade blivit till-
fångatagna av militärjuntans agenter och som i protest mot detta offrade sig själv 
på torget Plaza de la Independencia de Chile i staden Concepción genom att hälla 
bensin över sig och tända på. Acevedo dog av sina brännskador. Slutfasen av Krav 
på sanning och rättvisa handlar om Recurso de Amparo. En Amparo är en princip 
inom det juridiska systemet som verkar för skyddandet av medborgarens konstitut-
ionella rättigheter. Informationen om Amparo ges bland annat i form av pamfletter 
i en glasmonter samt genom en beskrivning på väggen av Carlos Humberto Contre-
ras Maluje, en politisk fånge som blev mördad av militärjuntans agenter, ett fall där 
Amparo medlade i frågan. 
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Frånvaro och minne  
Utställningen Frånvaro och minne skiljer sig från övriga utställningar på MMDH, 
dels då den är belägen på en balkong, dels då den saknar den stora mängden 
dokument och föremål som övriga utställningar består av (se Bild 19).  

Bild 19. Frånvaro och minne. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Syftet med den här utställningen är att mana besökarna till reflektion och tystnad 
och den är den plats på museet som helt tillägnas de människor som försvann eller 
mördades av militärjuntan. Museiguiderna förklarar att denna utställning är den del 
av museet som besökarna ägnar mest tid åt och där flest frågor ställs (Intervju med 
museiguiderna 2016-10-20). Inramade fotografier på var och en av de mördade eller 
försvunna individerna finns på en imponerande stor vägg som är belägen mitt utan-
för balkongens framsida. Dessa fotografier är synliga på samtliga av museets vå-
ningsplan då de utgör hela väggen. Bland fotografierna finns även tomma ramar 
utan fotografier, möjligtvis som en symbol för de människor som försvann och ald-
rig återfanns. I mitten av denna balkong finns en pekskärm där besökaren har möj-
lighet att få reda på namnet på individerna som visas upp på väggen samt få inform-
ation kring det som inträffade dem. Utställningen omringas av La Velatón, en ljus-
installation som simulerar levande stearinljus, efter ordet vela på spanska som be-
tyder stearinljus. På MMDH är La Velatón en minneslund för familjer och vänner 
till de personer som inte överlevde diktaturens grymheter, en plats för att minnas 
sina nära och kära och för att framkalla eftertanke.   
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Kampen för frihet 
Utställningen Kampen för frihet behandlar 1980-talets sociala rörelser som i en 
högre utsträckning än tidigare organiserade sig för att protestera mot militärregi-
men. Detta stadium markerade en utbredd kamp mot diktaturen och demokrati och 
en tid då oppositionspartier åter bildades efter att deras ledare tidigare blivit för-
följda och mördade. Utställningen börjar med en video från tv-kanalen Teleanálisis 
som innehåller mycket starka scener som visar polistjänstemän som misshandlar 
personer som deltar i en demonstration mot regimen i Santiago 4 september 1984 
(se Bild 20).  

Bild 20. Starka scener där människor blir slagna av polisen under en demonstration mot regimen. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Videon visar att runt om i landet skedde protester mot Pinochet under 4–5 septem-
ber. På grund av demonstrationerna tog polisen totalt femhundra personer till fånga 
och flera hundra personer skadades. Nio människor dog till följd av våldet. En av 
de avlidna var den franske katolske prästen André Jarlan som deltog i protesten i 
Santiago. I ett tal efter protesterna vädjade ärkebiskopen av Santiago, Juan Franci-
sco Fresno, till Pinochet om att våldet måste upphöra. Vidare visar videon det besök 
som påven Johannes Paulus II gjorde i Chile, där människor i öppna tal berättade 
som sina erfarenheter och fick stöd av påven.  

Utställningen fortsätter sedan med att skildra den demonstration som hölls 1980 
på tidigare nämnda Teatro Caupolicán. Skildringen utgörs av tidningsurklipp och 
fotografier på väggen samt dokument och föremål i glasmontrar. I denna del får 
besökaren även information kring flera olika protester som hölls i landet i början 
och mitten av 1980-talet, många hållna av studentrörelser och fackföreningar. Här 
beskrivs även de händelser som drabbade Tucapel Jiménez, en syndikalist och ord-
förande av den nationella föreningen för fiskala arbetstagare (Agrupación Nacional 
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de Empleados Fiscales) och medlem i vänsterpartiet Partido Radical. Jiménez var 
en tydlig motståndare till Pinochets regim och som en följd av sitt politiska ställ-
ningstagande och sina försök till att stärka den syndikalistiska rörelsen i Chile blev 
han mördad 1982 av militärjuntan. I glasmontern visas Kondoleansboken (Libro de 
Condolencias) upp, som innehåller beklaganden över Jiménez död.  

Mitten av utställningen tillägnas prästen Jarlan. I midjehöjd på ett sidobord står 
hans skrivmaskin som fanns där han hittades död och här kan man läsa om hans 
begravning som ägde rum 7 september 1984. I hörlurar spelas ett ljudklipp upp från 
6 september 1984 av Radio Chilena, med en likvaka för den avlidne prästen. Flera 
rapporter av den icke-statliga mänskliga rättighetsorganisationen La Corporación 
de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo visas upp och på väggen visas 
ett fotografi upp av en kongress som hölls 1986 för de chilenska arbetarnas förbund 
(Confederación de Trabajadores de Chile). I glasmontern återfinns en rapport från 
den chilenska kommissionen för mänskliga rättigheter (Boletín Especial av Comi-
sión Chilena de Derechos Humanos), som var en icke-statlig organisation som bil-
dades 1978 vars syfte var att skydda mänskliga rättigheter samt dokumentera dik-
taturen kränkningar av dessa i Chile. Vidare visas Carlos Gabriel Godoy Eche-
goyens dödsattest upp. Han var student och medlem i det socialistiska partiet Par-
tido Socialista men tillfångatogs, torterades och mördades slutligen 1985 av mili-
tärjuntan.  

Väggen pryds av ett fotografi på Carmen Gloria Quintana ihop med hennes 
vittnesmål respektive ett fotografi på Rodrigo Rojas Denegri tillsammans med hans 
dödsattest. Quintana och Rojas Denegri deltog i en grupp vars plan bestod i att 
bygga en barrikad gjord av däck och en bensindunk i stadsdelen Los Nogales i cen-
trala Santiago. En militärpatrull avbröt barrikadbygget och alla i gruppen lyckades 
fly från militärerna förutom Quintana och Rojas Denegri, som tillfångatogs och 
brändes levande. Quintana överlevde attacken men Rojas Denegri avled efter några 
dagar på grund av brännskadorna. 

 I utställningen ges mycket information om de många hungermarscher som 
ägde rum i Chile på 1980-talet. Vidare i glasmontern visas flera juridiska dekret 
upp och dokument kopplade till den nationella strejken. En annan speciell typ av 
protester som visas i den här utställningsdelen är de så kallade cacerolazos och här 
presenteras detta i form av ett fotografi på en sådan protest som ägde rum 1983 i 
kommunen Ñuñoa. Ordet cacerolazo kommer från det spanska ordet cacerola vil-
ket betyder kastrull. En protest som en cacerolazo innebär att en grupp människor 
slår på kastruller, grytor och andra köksredskap för att tillkalla uppmärksamhet. 
Under militärdiktaturen blev detta ett sätt att visa sin motvilja mot regimen.  

Fotografier på Esteban Nattino Allende, José Manuel Parada och Manuel Gu-
errero upptar en stor del av väggen (se Bild 21). Bredvid dessa finns en beskrivande 
text samt hörlurar som spelar upp ett klipp från Radio Cooperativa från mars 1985 
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rörande fallet med de avskurna halsarna (Caso degollados) Samtliga nämnda per-
soner kidnappades i slutet av mars 1985 av statliga agenter och hittades med hal-
sarna avskurna samt med spår av tortyr. 

På väggen finns även en bild på den manifestation som hölls mot Caso degol-
lados framför militärjuntans medlem Cesar Mendozas hus i Santiago 29 mars 1988. 
Intill dessa bilder finns ett tidningsurklipp med rubriken som lyder “Granatsplitter 
i sin hand och 5 döda i staben. Attentat mot Pinochet” (“Esquirlas en su mano y 5 
muertos de la comitiva. Atentado contra Pinochet), som förklarar den väpnade at-
tack som utfördes av Frente Patriótico Manuel Rodriquez (FPMR) mot diktatorn 7 
september 1986, i syfte att döda Pinochet.  

Bild 21. Om Caso degollados och attentatet mot Pinochet. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

FMPR var en beväpnad grupp i Chile som bestod av revolutionära marxist-leninis-
ter. Under attacken mot Pinochet klarade sig diktatorn oskadd, men den resulterade 
i att fem medlemmar av Pinochets militärjunta dog och elva stycken skadades. Bil-
der på José Carrasco, Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera och Abraham Muskatblit 
finns på väggen tillsammans med en beskrivande text. Tidigt på morgonen 8 sep-
tember, några timmar efter attentatet mot Pinochet, togs Rivera samt Vidaurrázaga, 
båda militanta kommunister, tillfånga av militärjuntans polisstyrka och kördes till 
en okänd plats. Klockan fem på morgonen anländer polisen till den militante kom-
munisten Carrascos hem och tillfångatog även honom. Deras lik återfanns några 
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timmar senare, täckta av skottsår. Ett dygn senare kidnappades även kommunisten 
Muskatblit och hans skottskadade och döda kropp hittades i en kanal ett par timmar 
efter dådet.  

Tillbaka till hoppet 
Som de föregående utställningarna vittnar om fanns det såväl ett starkt nationellt 
som internationellt fördömande av diktaturen. Det bildades många olika gruppe-
ringar och nya föreningar i Chile som sökte belysa de brott mot mänskliga rättig-
heter som militärjuntan begick och skydda människans rättigheter. Utställningen 
Tillbaka till hoppet är belägen i en stor och rymlig sal, är uppdelad i tre delar och 
handlar om vägen tillbaka till ett demokratiskt styrelseskick i Chile (se Bild 22). 

Bild 22. Tillbaka till hoppet. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Den första delen heter Kulturen (La Cultura) och tillägnas de konstnärliga uttryck 
som började utvecklas under diktaturen, vilka syftade till att förmedla ilska över 
restriktioner som militärjuntan hade infört över det konstnärliga skapandet. Detta 
gav upphov till att ett flertal musikartister, konstnärer och författare slogs samman 
och gemensamt motsatte sig militärjuntans inskränkningar. Början av Kulturen ut-
görs av ett runt bord med pekskärmar och tillhörande hörlurar där besökaren kan 
bläddra igenom en stor samling låtar av olika musikartister och lyssna på låtar som 
på ett och annat sätt är kopplade till en frihetssträvan och en motsättning till dikta-
turen. På en del av den intilliggande väggen hänger målningar av olika konstnärer, 
som ger sina tolkningar på det förtryck och det statliga våld som var verklighet 
under Pinochets regim. Bredvid finns en vägg täckt av olika affischer och några är 
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hyllningar till den chilenska musikern och politiska aktivisten Victor Jara som ar-
resterades, torterades och mördades kort efter statskuppen. Affischerna talar för den 
folkliga kamp som fördes i syfte att visa missnöje mot regimen och för att stimulera 
till samhällsförändringar (se Bild 23).  

Bild 23. Protestaffischer. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

På en vägg mitt i Kulturen finns ett förstorat tidningsurklipp från tidningen La Ter-
cera från 28 augusti 1983 med rubriken ”Regeringen överlämnar en lista på 1160 
exilerade som kan återvända” (”Gobierno entregó lista de otros 1160 exiliados que 
pueden volver”), som innehåller namnen på de 1160 exilerade som vid tidpunkten 
för tidningens utgivande kunde återvända till Chile från exil (se Bild 22). Guiderna 
berättar att detta massiva tidningsutdrag är mycket omtyckt av besökarna. Många 
besökare fäster blicken här länge här och letar efter namn på anhöriga eller bekanta 
på listan som publicerades i den chilenska dagspressen (Intervju med museigui-
derna 2016-10-20). 

Den andra delen är benämnd Folkomröstningen (Plebiscito). Textbeskrivningar 
på väggen ger en överblick över den politiska kampanj som ägde rum under slutet 
av 1980-talet och den folkomröstning som markerade slutet på vad som skulle bli 
en 17 år lång diktatur. På en tv-skärm i mitten av salen spelas flera olika videoklipp 
upp. Ett av videoklippen visar nej-röstarna och deras politiska manifestationer på 
gator och torg och även extrakt från konserter där artister sjunger anti-Pinochet lå-
tar. 

Ett av videoklippen visar uppräknandet av rösterna och Nej-sidans seger. Det 
sista klippet visar musikvideon till den vallåt benämnd Chile, nu kommer lyckan 



 64

(Chile, la alegría ya viene) som ordnades av Concertación. Låten innehåller bland 
annat textraden: ”Nu slutar vi med döden, detta är möjligheten att besegra våldet, 
med fredens vapen. För jag tror att mitt fosterland behöver värdighet, för ett Chile 
för alla, vi ska säga nej” (”Terminemos con la muerte. Es la oportunidad de vencer 
la violencia, Con las armas de la paz. Porque creo que mi Patria necesita dignidad. 
Por un Chile para todos, vamos a decir que no”). I en lång smal glasmonter visas 
upp diverse föremål relaterade till folkomröstningen, däribland pins, pamfletter, tid-
ningsklipp och böcker. Ett av dem är ett utdrag från 5 oktober 1988 från en tidning 
med rubriken ”Dagen för Ja eller för Nej” (”El día por ‘Si’ o por ‘No”) samt från 
tidningen La Segunda vars rubrik lyder ”Pinochet: Alla bör registrera sig för valet 
och folkomröstningen” (”Pinochet: Todos deben inscribirse para las elecciones y 
plebiscito”). Framsidan av en pamflett bär ett fotografi på Pinochet som pussar en 
bäbis och har titeln Trygghet och hopp för de chilenska hemmen (Seguridad y espe-
ranza para los hogares en Chile) och en bok med titeln Chile börjar i din familj 
(Chile comienza en tu familia) visar ett fotografi på Pinochet som idylliskt är om-
ringad av små barn.  

Den sista och avslutande delen av utställningen är benämnd Slutet på diktaturen 
och avser förklara de första ändringarna som gjordes i 1980-års konstitution samt 
belysa det faktum att förtrycket inte upphörde efter folkomröstningen utan var verk-
lighet ända tills Pinochet valdes bort från makten (se Bild 24). I Slutet på diktaturen 
ges besökaren chans att se juridiska dokument som visar de reformer som gjordes i 
konstitutionen 1980 samt tidningsurklipp och fotografier som anknyter till diktatu-
rens sista tid. 

Bild 24. Slutet på diktaturen. 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
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På väggen kan man läsa att Aylwin blev invald som president i kongressen 11 mars 
1990. Därmed blev han den förste demokratiskt valde presidenten på 17 år. Vid 
utgången av hela den museisal som utgör Tillbaka till hoppet fortsätter Slutet på 
diktaturen. På en tv-skärm spelas ett klipp upp som visar det tal som president 
Aylwin höll 1990 på Estadio Nacional framför en arena full av jublande människor 
(läs ett utdrag ur talet i avsnittet Att översätta och definiera svåra begrepp). 

Sektionen Nunca Más  
Den här utställningen består av ett luftigt rum med sittplatser i mitten och en skärm 
som täcker en hel vägg med orden Nunca Más (se Bild 25). Utställningen beskrivs 
av museet på följande sätt: “Det här utrymmet är en inbjudan till att fortsätta skapa 
vårt kollektiva minne, för att det mänskliga värdet ska vara den gemensamma grun-
den för ett land till alla” (”Este espacio es una invitación a seguir construyendo 
nuestra memoria colectiva, para que el compromiso con la dignidad de los seres 
humanos sea el fundamento compartido de un país para todos”).  

Bild 25. Sektionen Nunca Más 

 

Källa: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

Utanför utställningen hittas en pekskärm benämnd Rättvisa (Justicia) som är en di-
gital plattform skapad av MMDH. På denna kan man läsa de både planerade och 
färdigställda domar i de juridiska förfaranden där man undersökt och straffat de 
personer som under diktaturen kränkte mänskliga rättigheter. Pekskärmen Rättvisa 
är en databas där besökaren kan använda sig av ett söksystem för att få fram hela 
domar från juridiska processer.  
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Sammanfattning plan 2 
Den andra våningen på museet skildrar ett Chile vars befolkning i allt större ut-
sträckning krävde rättvisa. Fokus ligger på att berätta om det faktum att människor 
tvingades fly från landet och söka asyl i andra länder och att visa de många folkliga 
grupperingar som bildades under 1970- och 1980-talet. I utställningen ges en del 
information kring hur arbetet med mänskliga rättigheter såg ut under diktaturen, 
däribland med exemplet med Recurso de Amparo, Raúl Silva Henríquez och hans 
Vicaria de la Solidarida, om fredskommittén Comité Pro Paz samt om Agrupación 
de Familiares de Ejecutados Políticos och Agrupación de Familiares Detenidos 
Desaparecidos som var två gräsrotsrörelser som enade familjemedlemmar till per-
soner som blivit mördade av politiska skäl eller som försvunnit. Delen benämnd 
Frånvaro och minne skiljer sig från övriga delar av museet då den ska fungera som 
ett högtidlighållande av de människor som försvann eller dog som resultat av stat-
ligt våld. Utställningen är en minneslund där besökaren ges möjlighet att på en pek-
skärm söka upp varje enskilt fall och få information om offren och deras öden. Ut-
ställningarna på plan 2 fortsätter sedan att skildra de sociala grupperingar som or-
ganiserade sig för att visa sitt missnöje mot regimen, både i demonstrationer och i 
hungermarscher.  

Här presenteras några specifika fall som ytterligare belyser militärjuntans brott 
mot mänskliga rättigheter, så som Caso degollados där tre män blev brutalt 
mördade av statliga agenter. Den avslutande delen av museets permanenta 
utställningar utgörs av ett rum med en musikinstallation, politisk konst och en 
beskrivning av folkomröstningen 1988 som resulterade i att Chile återigen blev ett 
demokratiskt land och slutligen inbjuder Sektionen Nunca Más besökaren till att 
reflektera över vad hon eller han har sett. Utöver textuella beskrivningar om 
folkomröstningen visas här även föremål så som pins och fotografier och exempel 
på Pinochets valkampanj som visar diktatorns propaganda.  

Likt föregående plan innehåller plan 2 mycket information i form av 
tidningsurklipp, pamfletter, juridiska dokument tillsammans med audiovisuella 
medier och fotografier, men materialet visas upp utan analys och tolkningar och 
skildringen av diktaturen sker utan några kontextuella utsagor. Efter ovanstående 
grundliga undersökning av det material som utställningarna på MMDH utgörs av 
och museets skildring av diktaturen på gårdsplanen, entréplan samt på plan 1 och 
plan 2, är det även tydligt att de undersökta utställningarna saknar 
utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter, och jag drar därför slutsatsen att 
museet brister i sin koppling till begreppet mänskliga rättigheter.  
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Skildringen av det svåra arvet 

MMDH har främst tre funktioner. Dels ska museet synliggöra de brott mot 
mänskliga rättigheter som begicks av militärjuntan, dels ihågkomma och hedra 
offer och dels fungera som en utbildningsplats och bidra till att en kultur om 
mänskliga rättigheter och de demokratiska värderingarna blir samhällets 
gemensamma etiska grund. Det material som ställs ut på museet är skriftliga 
dokument, tidningsurklipp, juridiska handlingar, officiella rapporter, affischer, 
fotografier och målningar respektive flera personliga föremål så som handskrivna 
brev och fängelsehantverk. I utställningarna finns även ett flertal pek- och tv-
skärmar och genom videoklipp kan besökaren ta del av vittnesmål av bland annat 
personer som suttit fängslade och blivit torterade på de statliga fängelserna. 
Materialet ställs ut i såväl glasvitriner som på väggarna i de olika utställningarna 
och museet tillhandahåller både korta och långa textuella beskrivningar av en del 
av utställningsmaterialet.  

MMDH söker stimulera till reflektion och en debatt om vikten av demokrati 
och tolerans i syfte att förhindra framtida kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. På det sättet skall museet bistå det chilenska samhället. Först och 
främst visar undersökningen att den historia som presenteras i utställningarna är 
tematiskt och inte kronologiskt ordnad. Museet fokuserar på att uppvisa det 
nationella och internationella fördömandet av diktaturen, på civilbefolkningens 
kamp för att skydda de mänskliga rättigheterna, de massförsvinnanden som ägde 
rum och familjemedlemmarnas stora ovisshet, de politiska fångarnas horribla 
erfarenheter, de chilenska och utländska solidaritetsorganisationerna som bildades 
respektive de offentliga personerna som mördades av militärjuntan, så som prästen 
Jarlan och syndikalisten Jiménez. Sannings- och försoningskommissionernas 
rapporter utgör här en viktig källa till den kunskap som museet producerar. 
Witcomb menar att museiutställningar producerar ett mångfasetterat samhälle, 
snarare än att de representerar det (Witcomb 2007, s. 134–135). Med den nya 
museologin som utgångspunkt kan de nära sammanlänkade teman som utgör 
museets skildring av diktaturen ses som museets sätt att producera kunskap.  

De två första utställningarna, Elfte september och Slutet på en rättsstat/En ny 
institutionalisering knyter an till varandra då statskuppen respektive militärjuntans 
maktövertagande berättas i kronologisk ordning, med statskuppen först och sedan 
den nya institutionaliseringen, men vidare utställningar följer snarare ett tema än en 
tidslinje. Utställningarna Ett internationellt fördömande/Diktaturen överskrider 
gränser, Krav på sanning och rättvisa samt Kampen för frihet berör de omfattande 
protestaktionerna som ägde rum både inom och utanför Chile, där människor käm-
pade för att skydda de mänskliga rättigheterna som ständigt kränktes under dikta-
turen. Detta tema utgör en officiell skildring av diktaturen som tydligt synliggör 
museets samband med mänskliga rättighetsorganisationers dokumentära samlingar 
som donerats till museet.  
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Den trappa som visas upp på gårdsplanen, som simulerar en trappa som 
används vid ombordstigning på ett flygplan, har en blå märkning längs sidan med 
orden Asyl på den övre delen och Exil på trappans nedre del. Denna trappa har ett 
samband med det tema som presenteras på museet, särskilt i utställningen Krav på 
sanning och rättvisa som behandlar just det faktum att många inom Chile tvingades 
söka asyl utomlands. Den utställning som finns på entréplan är helt tematisk och 
inte kronologisk. Den visar framförallt upp Chiles sannings- och 
försoningskommissioner och minnesplatser, ett citat från Bachelet samt 
information om sanningskommissioner världen över. Kronologiskt sätt inrättades 
landets sannings- och försoningskommissioner självklart efter diktaturen, men de 
visas upp i museets första utställningsdel, innan statskuppen och militärjuntans brott 
mot mänskliga rättigheter skildras. Uppvisandet av andra länders kommissioner 
tolkar jag som ett tecken på museets ambition att placera in Chiles diktatur i en 
global kontext.  

Det är inte enbart det som är synligt som skapar mening. Istället är det 
samspelet mellan närvaro och frånvaro som skapar mening åt saker och ting 
(Foucault 2002, s. 9). De tematiska, snarare än kronologiskt ordnade utställningarna 
på MMDH synliggör ett behov av museet att beskriva utvalda fragment av Chiles 
förflutna, medan andra delar marginaliseras eller uteslutas helt. Genom att studera 
MMDH utifrån ett raster av teorin om den auktoriserade kulturarvsdiskursen som 
diskuteras mer grundligt härnäst, är kulturarv en process som innebär både en 
inkludering och exkludering av värderingar. 

 Likt den utvalda kunskap som tillhandahålls i Rettig, vilken Esparza menar är 
exkluderande och bristfällig (2007, s. 124), skapar de tematiska utställningarna en 
fragmenterad kunskap. Utställningarna på entréplan är en representation av det 
politiska raster som alla utställningar på MMDH berättas genom. För att återgå till 
Hall (1997, s. 24) är representation en meningsproduktion som sker via språk. 
Genom att börja berättelsen om diktaturen med att presentera ett citat från 
presidenten och information kring sannings- och försoningskommissionerna 
synliggörs museets politiska koppling. 

Utställningen Repression och tortyr är en del som utmärker sig och som på 
många sätt kontrasterar mot den officiella skildringen. Här skildras den omänskliga 
behandling som ägde rum på tortyrcentrum över hela landet i en mörk tygomsluten 
utställning, till skillnad från de övriga utställningarnas öppna ytor. Historien 
berättas främst genom museets egna beskrivningar men här lämnas även utrymme 
åt de personliga berättelserna. Offrens länge nedtystade röster synliggör det förtryck 
och den tortyr som många människor erfor under Chiles diktatur. Den brutala 
verklighet som tusentals politiska fångar levde i tar plats i museirummet och detta 
är viktigt på grund av den dissonans som genomsyrar Chiles svåra kulturarv. Via 
tv-skärmar får besökaren ta del av individers egna kraftfulla vittnesmål av tortyr 
vilket visar museets strävan efter att skildra det förflutna så som det verkligen var, 
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för att återgå till Vega Briones (2016-11-03). Samtidigt som användningen av 
vittnesmål i museiutställningen avslöjar militärjuntans grymma behandling ger de 
även värdighet åt offren, som får göra sina tidigare nedtystade skildringar av 
diktaturen hörda.  

Genom att utgå från Halls representationsteori sker det en meningsproduktion 
inom museets utställningar vilken skapas genom det språk, de diskurser och de 
bilder som används. Dessa element i sin tur skapar en representation. Ett 
föränderligt samhälle som det chilenska, i en postdiktatur fylld av levande minnen, 
genomsyras onekligen av olikartade berättelser där en del får erkännande i den 
officiella skildringen medan andra utesluts.  Genom Smiths auktoriserade 
kulturarvsdiskurs analyseras kulturarv som en diskurs bestående av maktrelationer, 
och inom MMDH gör sig denna diskurs synliggjord.  Kulturarv, enligt Smith (2006, 
s. 11), är en immateriell process där sociala och kulturella värderingar antingen 
erkänns eller utesluts. 

De personliga minnena i Repression och tortyr visar att inom den auktoriserade 
kulturarvsdiskursen lämnar museet ett utrymme för personliga skildringar av dikta-
turen där individer får berätta om sina erfarenheter med det politiska våldet. I ut-
ställningen tillåts besökaren ta del av ett flertal av de brott mot mänskliga rättigheter 
som ägde rum under diktaturen och museet tillhandahåller en beskrivning av exem-
pelvis kvinnornas situation i tortyrcentrum och de grova övergreppen som de kvinn-
liga intagna utsattes för. Samtidigt avsäger sig museet ansvaret för att förse besö-
karen med en analys eller tolkning av kvinnornas eller andra gruppers specifika 
situation i statens tortyrcentrum vilket återigen synliggör museets auktoriserade 
kulturarvsdiskurs, där en del aspekter så som beskrivningar erkänns medan andra, 
exempelvis analyser och tolkningar, utesluts.  

Rettig och Valech har en synbar inverkan på de teman som skildras på museet. 
Minneslunden La Velatón, som tillägnas de människor som dog eller försvann 
under diktaturen är nära sammansluten med den information som finns i Rettig 
medan exempelvis Repression och tortyr är förankrad i den kunskap som 
producerats i Valech, som innehåller information om de fall då människor blev 
fängslade och torterade, men som överlevde brutaliteterna.  

En sannings- och försoningskommission kan aldrig vara utan brister och 
begränsningar i sina sanningar. Kommissioner har enbart ett fåtal år, ofta ett, två 
eller tre år på sig att sammanställa en rapport vilket leder till att de tvingas vara 
selektiva och välja ut enbart en bråkdel av fall till sina utredningar. De flesta 
kommissioner brister även i avsaknaden av förhör med de ansvariga för brotten. 
Trots att kommissionernas utredare stödjer sig på historiska studier förblir 
utredningarna bristfälliga jämfört med utredningar gjorda av professionella 
historiker. En historiker har troligtvis betydligt mer tid och kunskap i att få tillgång 
till och handskas med dokument och är mer förmögen till att sålla bland fakta, 
avslöja förvanskningar och lögner samt tillhandahålla eventuella förklaringar 
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(Crocker 2000, s. 101).  Sanningskommissionernas rapporter är politiska verk som 
är begränsade i sina utsagor kring ett lands förflutna. Argentinas rapport Nunca Más 
blev ett sätt för landet att offentligt fördöma diktaturen och det mänskliga lidandet 
samt ett sätt att skapa minnen av det statliga våldet. I rapporten valde utredarna att 
utesluta kontextuell information kring konflikten samt bakgrundsinformation kring 
offren, något som kan förklaras med tanken att militärjuntans grymheter skulle 
kunna ursäktas ifall information kring offren skulle inkluderas, detta då många av 
de individer som utsattes för tortyr och som mördades eller försvann var militanta 
revolutionärer och inte enbart icke våldsamma. Den argentinska vägen till att 
försonas med sitt förflutna inkluderade senare ett offentliggörande av uttalanden 
från militanta regeringsmotståndare, vilket breddade förståelsen för Argentinas 
svåra och konfliktpräglade förflutna.  (Sarlo 2009, s. 511). 

De förutsättningar som möjliggjorde att brott mot mänskliga rättigheter kunde 
ske utesluts i Chiles samtliga officiella rapporter och även i museets utställningar. 
Detta utgör grunden för den diskurs som finns på museet och förklarar både vad 
utställningarna skildrar och varför skildringen sker på detta sätt. Esparza (2007, s. 
124) menar att det skapats en ”nästan sanning” i rapporten Rettig, och min tolkning 
är att denna ”nästan sanning” i Rettig har ett märkbart samband med MMDH. I 
museets utställningar namnges offer och besökaren får beskrivningar kring deras 
tragiska öden. I utställningarna namnges däremot inte förövare och de inrymmer 
inte heller någon beskrivning eller analys av vare sig militärjuntan, Pinochet, tiden 
före statskuppen eller den starka ideologi som kännetecknade diktaturen.  

Inrymmandet av olika perspektiv av verkligheten skapar ett lager av 
komplexitet. Rettig framställer en del av sanningen, men genom att utesluta den 
militära kontexten och de personer som bar ansvaret för det systematiska våldet blir 
sanningen i rapporten fragmenterad och partisk (Esparza 2007, s. 139). Den aktuella 
undersökningen av de permanenta utställningarna på MMDH visar även 
utställningarnas koppling till de icke-statliga mänskliga rättighetsorganisationerna 
som var med och grundade museet samt till RESLAC. De institutioner som utgör 
RESLAC söker särskilt synliggöra den kamp som har förts mot nutida repressiva 
regimer i Syd- och Centralamerika samt Karibien.  

I utställningarna visas många exempel upp på människor som enade sig mot 
regimen och bildade motståndsgrupper. De grupperingar av människor som sökte 
efter sina försvunna anhöriga, kvinnorörelsernas protester, påvens stöd till 
diktaturens offer, mänskliga rättighetsorganisationer i Chile och 
solidaritetsorganisationer – framförallt den katolska Vicaria de la Solidaridad – 

lyfts särskilt fram på utställningarna på MMDH. I den auktoriserade 
kulturarvsdiskursen är en del historiska händelser mer accepterade och varje 
återberättande om det förflutna inbegriper att ett urval har gjorts.  

Ihågkommandets epok, som Nora benämner dagens samhälle, är en spegling av 
det ökade behovet av att ge en mer representativ bild av det förflutna än den 
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skildring som det officiella historieberättandet kan tillhandahålla (Nora 2002, s. 1). 
De personliga berättelserna av de människor som fallit offer för det statliga våldet 
som visas upp i utställningarna på MMDH är en synbar konkretisering av Noras 
slutsatser. Berättelserna skapar ett personligt lager av diktaturen genom att de 
människor som torterades eller som miste anhöriga får återberätta sina erfarenheter 
med egna ord, något som inte inryms i all den statistik och de officiella utsagorna 
som finns i Rettig och Valech. 

Det språk som Hall refererar till inkluderar alltifrån det mänskliga språket, dis-
kurser och bilder. Det konstruktivistiska perspektivet på studiet av språk är uppdelat 
i två synsätt, dels det semiotiska och dels det diskursiva perspektivet på represen-
tation. Genom det diskursiva studeras representation som en källa till social kun-
skap som även är förankrat i maktaspekter. Foucault menar att eftersom språk är 
nära förankrat med kunskap och makt bör även representation analyseras utifrån 
dessa begrepp (Hall 1997, s. 42).  

En viktig aspekt inom Foucaults syn på diskurser, representation, kunskap och 
sanning är att de är historiskt betingade begrepp som får sin betydelse enbart i den 
specifika historiska kontexten (Hall 1997, s. 46). Till skillnad från att betrakta språk 
som ett representationssystem för vår kunskap om världen, är diskursen, vilken ut-
görs av en rad olika uttalanden och formationer, ett sätt att representera vår kunskap 
om ett specifikt ämne under en specifik historisk period. På det sättet menar 
Foucault att mening skapas enbart inom diskursen och inte utanför den. Det mänsk-
liga lidande som skildras på museet är en bestående sanning och att helt utgå från 
Foucaults diskursteori är att mena att lidandet enbart är sant i denna nutida specifika 
historiska kontext. Detta är att förminska offrens erfarenheter och inget som jag 
ställer mig bakom.  

Tillbaka till hoppet är delvis tematisk men är placerad i slutdelen av museets 
lokaler då den berör Chiles väg till demokrati. Här behandlas även de kulturuttryck 
som började utvecklas under diktaturen och de många musikartister som visade sitt 
missnöje mot regimen. Skildringen av diktaturen avslutas med folkomröstningen 
samt kungörelsen av den nya demokratiska regeringen, något som visar att trots att 
utställningarna på MMDH är övergripande tematiska, finns här en röd tråd som tar 
besökaren på en tidslinje, från statskuppen 1973 till Aylwins presidentinstallation 
1990. Sektionen Nunca Más ska fungera som en plats för reflektion över 
utställningarna och som en inbjudan till att fortsätta kampen för att det mänskliga 
värdet ska bli den gemensamma grunden i ett land för alla.  

Under mitt fältarbete såg jag ytterst få besökare som använde sig av 
pekskärmen Rättvisa. Pekskärmen blev förbisedd och många gånger en oanvänd 
informationsresurs, säkerligen på grund av kravet på interaktion från besökaren 
samt dess placering i den allra sista delen av museet. I det luftiga rummet, med 
några få bänkar och en stor skärm med orden Nunca Más kan besökaren sitta en 
stund och begrunda den information som man fått ta del av och fundera över sin 
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egen roll i samhället. Sektionen Nunca Más är välplacerad i slutet och fungerar bra 
som en plats för en stilla reflektion över Chiles svåra arv och det mänskliga lidande 
som var verklighet under diktaturen. I denna utställning finns inget material att 
tillgå, något jag tolkar som en inbjudan till besökaren att själv se de samband som 
texten vid ingången till museet refererar till: ”Museet är en skola: konstnären lär sig 
att kommunicera; allmänheten lär sig att se samband”. Museets arkitektur har ett 
sorts egenvärde i sin transparenta design och öppna museisalar vilket i sig kan 
öppna upp för besökarnas reflektioner kring mänskliga rättigheter, öppenhet och 
transparens. 

FN:s 30 artiklar från deklarationen om de mänskliga rättigheterna finns 
inskrivna på museiområdets externa vägg och är synliga både för de besökare som 
äntrar området och för dem som lämnar museet. Dessa artiklar fungerar som ett sätt 
för museet att rättfärdiga sin titel som ett museum om mänskliga rättigheter. Ett 
museum om mänskliga rättigheter bör beröra utvecklingen och firandet av 
mänskliga rättigheter och utställningarna på MMDH torde bestå av material som 
leder till en ökad förståelse för vad mänskliga rättigheter är och det arbete som görs 
för att skydda dem. Carter (2013, s. 326) menar att det narrativ som presenteras på 
ett museum om mänskliga rättigheter ska berättas genom ett raster av mänskliga 
rättigheter. Enligt den definition som ges av FIHRM ska ett museum om mänskliga 
rättigheter både främja till dialog kring det som har skett i landet i fråga och fungera 
som en katalysator till en konversation om de politiska och sociala 
omständigheterna vilka givit upphov till skapandet av FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. Det skall även säkerställa att framtida generationer förstår 
det som har hänt och vilka konsekvenser det förflutna fått i dagens samhälle. Den 
aktuella undersökningen av utställningarna visar emellertid att museet brister i att 
skapa en förbindelse mellan det förflutna och nutiden, då museets skildring av 
historien sker utan analys och anknytning till nutiden. 

Carter och Keys är överens om att MMDH lyckas tillhandahålla en utbildning 
kring mänskliga rättigheter, demokrati och vikten av tolerans och respekt främst via 
museibyggnadens arkitektur, genom museets genomskinliga fasad och 
museisalarnas öppna ytor (Carter 2013, s. 332; Keys 2011, s. 115). Jag håller med 
om att arkitekturen symboliserar en öppenhet som står i kontrast med den censur 
som implementerades under diktaturen, men den aktuella undersökningen visar att 
museet är mindre framgångsrikt med att utbilda sina besökare i mänskliga 
rättigheter inom ramen för utställningarna. De inkluderar inget material som berör 
utbildning kring begreppet mänskliga rättigheter och demokrati och hur man kan 
arbeta för att förhindra att brott mot mänskliga rättigheter upprepas.  

Foucault menade att det inte enbart är det som syns som skapar mening, utan 
frånvaro utgör lika stor del i meningsskapandet (Foucault 2002, s. 9). En förståelse 
för meningar och representation handlar därmed lika mycket om en förståelse för 
det som syns som det som döljs inom diskursen.  Citatet vid ingången framhåller 
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den utbildande funktion som museet ämnar ha. Avsaknaden av analyser av museets 
utställningsmaterial kan däremot hämma museets utbildande funktion. Andermann 
(2012, s. 73) menar att minnesmuseer, med dess moraliska raster, rör sig bort från 
den opartiskhet som karaktäriserar historiska museer medan Lunn (2013, s. 10) 
menar att opartiskhet är just det som MMDH strävar efter, något som blir tydligt 
vid bristen på analys av materialet. I den aktuella undersökningen av de permanenta 
utställningarna på MMDH utgår jag från antagandet att bevarandet av kulturarv är 
en subjektiv handling och att kulturarv aldrig hanteras på ett opartiskt sätt. Bristen 
på analys av utställningsmaterialet och tolkningar av Chiles komplicerade och 
motstridiga förflutna är en spegling av den auktoriserade kulturarvsdiskurs som 
råder på museet. Inom denna är sättet på vilket museet talar om och förhåller sig till 
kulturarv inte en slump utan resultatet av den diskurs som upprätthåller 
kulturarvsexperternas tolkningsföreträde (Smith & Waterton 2009, s. 29).  

Sammanfattningsvis ligger fokus i utställningarna på att berätta om brotten, det 
mänskliga lidandet, om offren, om fördömandet av regimen som gestaltades både 
inom Chile och i utlandet, om solidaritetsorganisationerna respektive 
civilbefolkningens kamp för att skydda de mänskliga rättigheterna. Detta är själva 
grunden i museets skildring av diktaturen inom utställningarna. Utställningarna 
visar dels den stora skildringen som utgår från den information som återfinns i 
rapporterna från landets sannings- och försoningskommissioner samt från 
mänskliga rättighetsorganisationers arkiv och dels den lilla skildringen som 
presenteras med hjälp av de personliga minnena och erfarenheterna från den tortyr 
som pågick under diktaturen. Utställningarna följer i viss mån en tidslinje men 
historien om minnena från diktaturen berättas framförallt genom olika teman. Inom 
ramen för utställningarna brister museet i att ge besökaren kontextuell information, 
en analys av diktaturen samt en förankring mellan dåtid och nutid, vilket kan 
hämma uppfyllandet av museets tredje önskade funktion; att fungera som en 
utbildningsplats och bidragare till att en kultur om mänskliga rättigheter och de 
demokratiska värderingarna blir samhällets gemensamma etiska grund. 

Enligt Foucault förutsätter och utgörs kunskap av maktrelationer (Foucault 
2003, s. 33). MMDH står bakom en policy där man anser att en bredare skildring, 
särskilt av tiden före statskuppen, skulle kunna utnyttjas för att rättfärdiga de dåd 
som givit upphov till museet. Enligt Vega Briones kommer kritiken mot utställ-
ningarnas snäva tidsspann på 17 år främst från Pinochetsympatisörer och högerpo-
litiker som söker finna sätt att rättfärdiga statskuppen och den hårda doktrin som 
militärjuntan tillämpade. Genom att inrymma det mänskliga lidandet i en större 
samhällelig och politisk kontext kan människor lättare hävda att statskuppen var 
berättigad. Det mänskliga lidandet skulle därmed undermineras, menar Vega Brio-
nes (2016-11-03). Andermann menar emellertid att kritiken mot minnesmuseer inte 
bör begränsas till en debatt mellan folk på höger- och vänsterkanten. Trots att mu-
seer som fokuserar på offrens lidande många gånger anklagas av högerpolitiker och 
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pressen för att undanhålla information kring det våld som den militära vänstern 
brukade, råder det sällan konsensus hos överlevarna, offrens anhöriga samt mänsk-
liga rättighetsorganisationer om hur det svåra arvet skall institutionaliseras (Ander-
mann 2012, s. 72).  

Utställningarna på MMDH, ett museum inte bara om minnen men även om 
mänskliga rättigheter, lämnar flera frågor öppna och obesvarade. Hall menar att 
representation handlar lika mycket om det som är synligt som det som inte är synligt 
(Hall 1997, s. 59). Vilka är de lärdomar vi kan dra från diktaturen och hur kan vi 
arbeta för att förhindra att något liknande sker igen? Dessa är frågor som jag som 
museibesökare saknar utrymme för i museet då skildringen av mänskliga rättigheter 
i ett större perspektiv inte inkluderas i utställningarna. Uppdraget med att främja en 
kultur om mänskliga rättigheter kan däremot realiseras då de teman som presenteras 
på MMDH är tankeväckande och känslomässigt engagerande, särskilt i La Velatón 
där besökaren manas till reflektion över mänskliga rättigheter då fotografier på de 
människor som mördades eller försvann visas upp i små ramar på en stor vägg fram-
för den ljusomringade utställningen. De vittnesmål som visas upp i utställningen 
Repression och tortyr är chockerande och manar till eftertanke, vilket kan ge en 
verklig påverkan på museibesökarna. Det utställningarna saknar är en förankring i 
de 30 artiklarna från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som finns in-
präntade på väggen på gårdsplanen, då jag anser att detta hade bidragit ännu mer 
till utbildningen för begreppet mänskliga rättigheter. 

Den sociala verkligheten är komplicerad, motsägande och full av spänningar. 
Det råder en aktiv politisk kamp mellan olika betydelser av det förflutna och ofta 
tänker man att det handlar om en kamp mellan att minnas och att glömma. Jelin 
(2009, s. 119) menar att denna utgångspunkt undergräver den motsättning som finns 
mellan rivaliserade minnen. Istället handlar kampen om en tävlan mellan minnen 
och andra minnen. Motsättningar mellan minnen av det förflutna behöver därmed 
inte begränsas till en kamp mellan offer och förövare, utan olika tolkningar och 
perspektiv av det förflutna kan finnas inom en och samma grupp. Utställningarna 
på museet skildrar Chile under 17 år av diktatur genom ett raster av det mänskliga 
lidande som försorakades landet. Den kunskap som produceras och förmedlas på 
museet görs på ett sätt där offren och Chiles nationella kamp för demokrati ligger i 
centrum för att uppnå ett Nunca Más.  

 Lazzara (2011, s. 77) menar att MMDH berättar historien om diktaturen och 
det mänskliga lidandet utan att ta hänsyn till det förflutnas nyansrikedom. För att 
återuppta Jelins tankegångar finns det flera olika narrativ för varje historisk hän-
delse vilka ofta kan vara motsägande (Jelin 2009, s. 119). En historia om en dikta-
tur, människors lidande och samhälleliga orättvisor är inget välvårdat och enkelt 
utan något genomsyrat av olika historier. Diskursen sätter gränser för hur man skri-
ver och talar om ett ämne samtidigt som alternativa sätt att förhålla sig till det blir 
begränsade (Hall 1997, s. 59). Det råder en försiktighet på MMDH i att analysera 
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och implementera fler perspektiv av historien då detta tros rättfärdiga det mänskliga 
lidande som ägt rum och som givit upphov till skapandet av museet i fråga. På 
MMDH gör sig denna ståndpunkt synlig både vid skildringen av utställningarna, 
sättet på vilket de presenteras utan analyser samt från mitt möte med museets per-
sonal, som uttryckte sin ovilja till att inkludera en historisk kontext i museets berät-
telse om diktaturen. 

Politiska försök att minnas ett förflutet som inneburit mänskligt förtryck 
kommer alltid bli ifrågasatta vilket betyder att de processer som konstruerar minnen 
alltid är öppna och aldrig avslutade (Jelin 2009, s. 123). Duffy (2001, s. 10) skriver 
att museer som handlar om mänskligt lidande och mänskliga rättigheter ofta blir 
kontroversiella på grund av sammanlänkningen mellan mänskliga rättigheter och 
den politiska domänen och Lazzara (2011, s. 56) menar att platser som etableras i 
syfte att minnas offer i en nutida konflikt ofta blir ifrågasatta på grund av deras 
skildring av ett oavslutat och svårt förflutet. I en komplex politisk konflikt finns det 
många olika historier att berätta. Genom att söka närma sig en skildring av 
verklighetens komplexa natur kan Chiles diktatur lättare analyseras och förankras i 
nutida mänskliga rättighetsfrågor, något som kan understödja arbetet med att uppnå 
ett Nunca Más. 
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Slutdiskussion 

Den aktuella uppsatsen syftade till att analysera utställningarna på MMDH utifrån 
följande frågeställningar:  

 Hur skildras diktaturen i de permanenta utställningarna på MMDH och vad 
representerar denna skildring?   

 Gör sig uppdraget att främja en kultur om mänskliga rättigheter sig synligt 
i det material som presenteras i museets permanenta utställningar, och i så-
dant fall, hur manifesteras detta? 

Efter noggrann undersökning av utställningarna är svaret på frågan om hur diktatu-
ren skildras på MMDH tydligt; museet skildrar diktaturen främst genom olika ut-
valda teman vilka fokuserar på brotten mot de mänskliga rättigheter som begicks 
under det diktatoriska styret i Chile, på det mänskliga lidandet, på både det nation-
ella och internationella fördömandet av regimen, på solidaritetsorganisationerna 
som bildades respektive på civilbefolkningens kamp för att skydda de mänskliga 
rättigheterna. Vad denna skildring representerar är däremot en fråga som kräver 
diskussion och en förståelse både för MMDH och för diskursens inkluderande och 
exkluderande natur. Museets skildring är nära förankrad i den sociopolitiska och 
kulturella kontext i vilken den befinner sig. Den diskurs som finns i de officiella 
rapporterna utfärdade av Chiles två sannings- och försoningskommissioner, de 
mänskliga rättighetsorganisationerna som var med och grundade museet och den 
politik som RESLAC står för inverkar på det sätt som MMDH skildrar diktaturen. 

Försoningsprocessen i ett samhälle som erfarit konflikter kan understödjas när 
det svåra arvet konfronteras (Basu 2008, s. 46). Det sätt som MMDH har valt att 
konfrontera det förflutna uppvisar både en djärvhet när det kommer till att synlig-
göra militärjuntans brott mot mänskliga rättigheter, men även en försiktighet i att 
konfrontera och förhålla sig till den kontext i vilken diktaturen föddes och befann 
sig. MMDH är inte bara ett museum om minnen utan även om mänskliga rättigheter 
vilket lyfter museets uppdrag till en högre nivå. Förutom att synliggöra militärjun-
tans brott mot mänskliga rättigheter och hedra offer ska museet stimulera till en 
debatt i samhället, ett engagemang för rättighetsfrågor och fungera som ett verktyg 
för att skapa en kultur om mänskliga rättigheter.  

Rörande frågan huruvida uppdraget att främja en kultur om mänskliga rättig-
heter gör sig synligt i det material som presenteras i museets utställningar, och i 
sådant fall, hur detta uppdrag manifesteras, är min tolkning att uppdraget som så-
dant inte manifesteras på ett tillfredsställande sätt i utställningarna. Trots att flera 
teman i utställningarna är känslomässigt engagerande och manar till eftertanke, nå-
got som kan generera en verklig påverkan på besökaren, saknar materialet och 
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skildringen av diktaturen en tydlig koppling till uppdraget att främja en kultur om 
mänskliga rättigheter. Bristen på utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter samt 
en otydlig förankring i nutiden bidrar till att uppdraget inte manifesteras på ett till-
räckligt sätt. För att återgå till den definition som FIHRM ger är en av de främsta 
uppgifterna för ett museum om mänskliga rättigheter att utbilda sina besökare kring 
de konsekvenser som det förflutna haft i dagens samhälle. Räcker det verkligen, 
som Duffy (2001, s. 16) menar, att ett museum lyckas kommunicera vikten av det 
mänskliga värdet och utbilda museibesökarna om mänskliga rättigheter genom att 
främst uppvisa mänskligt lidande i en museiutställning? Är det tillräckligt för 
MMDH att beskriva fall av orättvisa och kamper mot diktaturen för att uppnå ett 
Nunca Más? Eller bör museet tänka om?  

Vid studiet av utställningarna avviker min tolkning av museets skildring av 
diktaturen från Andermanns. Andermann (2012, s. 81) menar att minnena på 
MMDH enbart förts in i museets historielektion i syfte att rättfärdiga museets 
självdefinition som ett minnesmuseum. Minnena från diktaturen, menar 
Andermann, är inte museets huvudsakliga fokus och det mänskliga lidandet och 
sörjandet hålls åtskilda från museets historiska narrativ. Min undersökning av 
utställningarna visar att minnena av det mänskliga lidande som befolkningen erfor 
är frukten av museets skildring av diktaturen och museiutställningarna innehåller 
även en del fredsrelaterat material. Däremot saknar MMDH utställningsmaterial 
som utbildar besökarna i mänskliga rättigheter och demokrati, något som ett 
museum om mänskliga rättigheter torde bestå av. Det material som ett fredsmuseum 
bör samla in och uppvisa skall förankras i ett antikrigs- som antivåldsbudskap och 
ofta har museer om fred konst, protester och fred som teman i sina utställningar 
(Apsel 2015, s. 10). Fredsmuseer och minnesmuseer delar en gemensam strävan 
efter att bidra till en fredlig värld. Flera av de teman som visas upp på MMDH 
skildrar de många proteströrelser samt Chiles mänskliga rättighetsorganisationer 
som var aktiva under diktaturen. Tillsammans med den politiska konsten och 
musiken som uppvisas i museets sista utställning Tillbaka till hoppet utgör dessa 
del av museets antivåldsbudskap.  

Det material som presenteras i utställningarna visas upp utan analys och 
tolkningar. Genom att museet endast tillhandahåller beskrivningar av 
händelseförlopp låter man föremålen tala för sig själva. Lazzara skriver om ett Chile 
som genomsyras av många olika skildringar av diktaturen; om ett land där minnena 
av diktaturen är högst divergerande (Lazzara 2006, s. 12). Den slutsats som jag drar 
av museiutställningarnas brist på analys av materialet är museets strävan efter 
opartiskhet i en pågående försoningsprocess. Genom att utgå från tanken om den 
auktoriserade kulturarvsdiskursen, vilken vidhåller experters priviligierade 
positioner, är sättet på vilket vi talar om kulturarv ingen slump utan resultatet av 
den diskurs som experterna skapar. Diskursen både inverkar på, bidrar till och 
utgörs av ett skapande och ett återskapande av maktordningar (Smith & Waterton 
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2009, s. 29). Skildringen i MMDH av diktaturen är därför vare sig en slump eller 
ett bevis på en uppnådd opartiskhet. Tunbridge och Ashworth (1996, s. 6) 
poängterar att kulturarv bör förstås som något som används för att tjäna nutida 
behov. Kulturarv är därför inget av naturen givet utan resultatet av beslut fattade i 
nutiden. Detta är utgångspunkten i den aktuella studien av MMDH, varför museet 
studeras som en enhet i en större kontext. Lazzara (2011, s. 56) nämner att 
minnesplatser alltid är resultatet av politiska, etiska och estetiska beslut och 
poängterar att de ofta ger upphov till kontroverser på grund av deras uppdrag att 
skildra ett förflutet som än idag i allra högsta grad är kopplat till levande minnen.  

I denna uppsats utgår jag från den nya museologin, ett teoretiskt ramverk som 
avsäger sig tanken att museer är objektiva institutioner vilka är ämnade till att ut-
bilda och bevara kulturarv på ett opartiskt sätt. Sammanhanget i vilket ett museum 
figurerar är därför av stor vikt för att förstå dess skildring av det förflutna. För att 
återgå till Jelin (2009, s. 118) kan man i ett samhälle arbeta på olika sätt för att 
förhindra att brott mot mänskliga rättigheter upprepas. Ett Nunca Más kan uppnås 
genom att man belyser de brott mot mänskliga rättigheter som begåtts och genom 
att straffa förövarna. För andra instanser i samhället räcker det att etablera demo-
kratiska institutioner utan att man fokuserar på att synliggöra de smärtsamma min-
nena. Den väg som MMDH har valt är att berätta om en rättsstat som blev en dik-
tatur och framförallt synliggöra de brott mot mänskliga rättigheter som begåtts, be-
lysa människors smärtsamma minnen och fokusera på solidaritetsorganisationer, 
det nationella och internationella fördömandet av diktaturen och de många protester 
som pågick i landet.  

Samtidigt väljer museet att inte skildra vare sig den historiska eller den politiska 
kontexten i vilken diktaturen existerade, och man konfronterar inte heller förövarna. 
Den starka motsättningen mot den sittande socialistiska regeringens politiska ideo-
logi skapade både ett motiv och en allmän acceptans för militärens utförande av den 
blodiga statskuppen och utrensningen av socialister och kommunister. Historien om 
en tid då människor i Chile blev föremål för statligt våld är även en historia om 
USA då landet i högsta grad var inblandat i såväl sabotageattackerna mot Allendes 
regering, i statskuppen som i legitimeringen av den nya, kriminella regeringen. 
Trots detta inryms ingen av ovanstående kontextuella utsagor i utställningarna på 
MMDH. Konfrontationen med det förflutna, som Basu nämner, sker med en viss 
försiktighet inom utställningarna på MMDH.  

Vid planeringen av ett museum på lägret ESMA, ett av Argentinas många före 
detta tortyrcentrum, skriver Sarlo (2009, s. 517) att ett bra museum förmodligen är 
resultatet av beslut fattade av personer som anser att representation är något svårt. 
Det är problematiskt att skildra ett nutida förflutet i ett land som ännu befinner sig 
i en process med att hantera sitt arv. Ur en demokratisk pedagogisk synvinkel beto-
nar Sarlo (2009, s. 504) vikten av att framställa den komplexa karaktär som hela 
området ESMA besatt; som ett fängelse för politiska fångar och som en plats för 
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militärernas vardagsliv. Sarlo framhåller den pedagogiska vinsten i att synliggöra 
verklighetens komplexa natur, särskilt om syftet är att förhindra att liknande brott 
händer igen.  

De diskurser som finns på MMDH genomsyras av en inkludering av framförallt 
den kunskap som skapats i rapporterna utfärdade av landets sannings- och 
försoningskommissioner och utställningarna består därmed främst av ett officiellt 
historieberättande. Det sker en genomgående exkludering av flera perspektiv inom 
den chilenska historien som hade kunnat understödja museets önskade utbildande 
funktion. Som nämnt i början motiveras jag av en nyfikenhet för det förflutnas 
komplexitet och en strävan efter att förstå människan som kulturell och social 
varelse. Därför anser jag att museets skildring av det förflutna brister i sin 
utbildande funktion. Hur lyckades Pinochet utföra statskuppen? Hur såg Chile ut 
före Pinochet? Var finns USA och den ideologiska aspekten i berättelsen? Vilka var 
förövarna och vad hände med dem? Vilken problematik med mänskliga rättigheter 
finns i Chile idag? 

Aronsson (2013, s. 94) menar att man behöver förstå den kulturella och 
sociopolitiska kontexten för att finna svaret på frågan när det är lämpligt att 
konfrontera det förflutna. Därför är det viktigt att placera in MMDH i ett större 
sammanhang. Chile, som många andra länder i världen som styrts av odemokratiska 
regimer, har behövt hantera sin historia och finna försoning i ett nyetablerat 
demokratiskt system. I Chile är detta en pågående process som kantas med 
svårigheter. Roth menar att länder som nyligen genomgått en 
demokratiseringsprocess tenderar att fokusera på frågor som historisk skuld och 
rättvisa respektive uppehålla sig vid frågor som berör hur invånarna ska förhålla sig 
till sitt förflutna (Roth 2015, s 41). Det chilenska Bicentenario syftade till att fira 
Chiles självständighet från den spanska kronan samt att stärka det nationella 
varumärket. Fokus låg på framtiden snarare än på ett uppehållande vid det förflutna 
(Sepúlveda Ocampo et al. 2009, s. 28). Avsaknaden av analys av 
utställningsmaterialet på MMDH kan liknas med denna nationella framtidssträvan 
och detta återuppbyggande arbete. På MMDH uppmärksammas det förflutna i syfte 
att skapa en bättre framtid, samtidigt som museiutställningarna avslöjar museets 
brist i fråga om att generera en djupare förståelse för landets svåra arv då ett verkligt 
uppehållande vid det förflutna uteblir.  

MMDH tar stark ställning till att det förflutna aldrig får glömmas och att offren 
i konflikten måste synliggöras och hedras. Vid den aktuella studien av 
utställningarna på MMDH blir det samtidigt tydligt att museet inte ägnar sig åt att 
verkligen förstå komplexiteten av sitt svåra arv. Utan en förståelse för 
mänsklighetens grymheter blir det svårt att söka förhindra att de händer återigen. 
Foucault (2003, s. 33) menar att makt och vetande förutsätter varandra och 
kunskapen kring vår verklighet är något som produceras i diskurser vilka är 
historiskt avhängiga. I ett land som nyligen genomgått en demokratiseringsprocess 
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är den historiska skulden och strävan efter rättvisa en viktig faktor i Chile, något 
som syns inte minst i skapandet av två sannings- och försoningskommissioner samt 
organisationen CNRR som gav statligt stöd åt offer och överlevare. På det sättet 
visar museets kunskap om diktaturen ett tydligt samband med den kulturella, 
historiska och sociopolitiska kontext i vilken den figurerar. Makt och vetande 
förutsätter varandra och den verklighet som skildras på MMDH produceras i 
museets auktoriserade kulturarvsdiskurs. 

Det förflutna är något som ständigt skapas och återskapas utefter rådande be-
hov. Enligt Svanberg (2009, s. 37) går det inte att presentera utan att samtidigt re-
presentera. Att uppvisa ett nutida förflutet kopplat till mänskligt lidande är därför 
en komplex uppgift som innebär såväl en presentation som en representation av vår 
verklighet. Mer än fyrtio år efter statskuppen i Chile och nästan trettio år efter att 
landet återigen blivit demokratiskt ekar ännu minnena från diktaturen. Chile har 
fortfarande ett öppet sår från de många år av förtryck som befolkningen fick erfara 
vilket kan hämma en strävan efter att skildra detta förflutna på ett mångfacetterat 
sätt.  

Det uppdrag som MMDH har åtagit sig är svårhanterligt men samtidigt mycket 
viktigt. Som utbildande plattform är MMDH oumbärligt i det chilenska samhället 
då sanningen kring de brutala brott mot mänskliga rättigheter som begicks under 
Pinochets regim synliggörs på ett helt nytt sätt än tidigare. Museet blir därför en 
viktig samhällsresurs i att beskriva och synliggöra militärjuntans oförklarliga brott. 
Analysen och tolkningen av historia understödjer utbildning och förståelse för verk-
ligheten och genom att utesluta detta i museets utställningar kan museets utbildande 
strävan bli hämmande. Att se händelser som en del av ett sammanhang är grund-
läggande för att lärdomar från det förflutna ska kunna dras.  

Esparza (2007) Lazzara (2011) och Sarlo (2009) framhäver vikten av att pro-
blematisera det förflutna och se komplexiteten i verkligheten som inte är polerad 
och begränsad. Ett museum om mänskliga rättigheter som MMDH bör utöka sin 
framställning från att enbart beröra diktaturen till att behandla frågor kring på-
gående problem med exempelvis rasism, ojämlikhet mellan könen eller diskrimi-
nation mot ursprungsbefolkningar i det chilenska samhället idag. Genom att museet 
förankrar de brott mot mänskliga rättigheter som skedde under diktaturen med den 
problematik som finns i landet idag, kan uppdraget med att främja en kultur om 
mänskliga rättigheter lättare uppnås. Likt Hite och Collins (2009) framhäver jag 
värdet av att skapa minnesplatser som berör ihågkommandet av ett svårt arv, då 
detta kan ha stor inverkan på försoningsprocessen. För att generera en bestående 
samhällelig påverkan är däremot frågan om inkludering viktig. Black (2012, s.11) 
är kritisk till kulturarvsexperters tolkningsföreträde och menar att detta privilegium 
både behöver luckras upp och ge utrymme åt fler människors tolkningar av det för-
flutna.  
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”Vi kan inte förändra vårt förflutna. Det återstår enbart att lära sig av erfaren-
heten. Detta är vårt ansvar och vår utmaning”. Kärnan i Bachelets uttalande är enligt 
mig ordet utmaning. Att presentera ett förflutet där ofattbara kränkningar av mänsk-
liga rättigheter ägde rum är och bör vara en utmaning för alla musei- och kultur-
arvsvetare.  

I den här uppsatsen har jag placerat in MMDH i ett samhälleligt, historiskt och 
politiskt sammanhang då denna institution i allra högsta grad är påverkad av yttre 
omständigheter. Det kan tyckas obegripligt hur ett lands befolkning någonsin kan 
gå vidare efter att ha genomgått en tid där obeskrivliga brott mot mänskliga 
rättigheter var verklighet. Sanningen är att på ett eller annat sätt behöver man 
försonas med sitt förflutna, acceptera det och förhoppningsvis försöka förhindra att 
liknande grymheter händer igen. Det finns en skillnad mellan att ursäkta en 
händelse och att ge en förklaring till den. En utbildande institution som MMDH 
vinner på att placera in diktaturen i ett sammanhang i syfte att både utbilda 
besökarna kring militärjuntans grymma behandling och att fungera som ett verktyg 
för att förhindra att liknande händelser upprepas. De kontextuella utsagorna kan 
understödja lärandet av det smärtsamma erfarenheterna och bidra till en ökad 
kunskap kring människans obestridliga rättigheter.   
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Sammanfattning 

Följande uppsats behandlar skildringen av det svåra arvet på Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos (MMDH) i Santiago, Chile. Detta museum om minnen 
och mänskliga rättigheter berör Chiles militärdiktatur mellan 1973 och 1990 då 
tusentals människor av staten utsattes för svåra brott mot mänskliga rättigheter. 
Museer om minnen blir allt vanligare världen över och de syftar till att förmedla 
kunskap kring en specifik historisk händelse där människor fallit offer för statligt 
och ideologiskt motiverat våld. De ses som verktyg i ett samhälleligt 
återuppbyggande arbete. Genom att synliggöra militärjuntans brott mot mänskliga 
rättigheter i Chile söker MMDH bidra till förverkligandet av det politiska och 
samhälleliga målet som innebär att det mänskliga värdet aldrig mer ska kränkas; 
man söker uppnå ett Nunca Más (Aldrig mer). Syftet med uppsatsen är att 
undersöka museets permanenta utställningar och söka svar på hur diktaturen 
skildras i utställningarna och vad denna skildring representerar. Vidare är syftet att 
undersöka huruvida uppdraget att främja en kultur om mänskliga rättigheter gör sig 
synligt i museets utställningar, och i sådant fall, på vilket sätt detta uppdrag 
manifesteras.  

För att erhålla förståelse för museets skildring av diktaturen utfördes 
undersökningen med hjälp av kvalitativa metoder så som fältarbete och deltagande 
observation. Genom att utgå från den nya museologin och representations- och 
diskursteorin har MMDH studerats i en kontext och museets politiska dimension 
lyfts särskilt fram. Det resultat som den aktuella uppsatsen presenterar är att 
MMDH skildrar diktaturen främst genom olika utvalda teman vilka fokuserar på 
brotten mot mänskliga rättigheter som begicks i landet, på det mänskliga lidandet, 
på offren, på både det nationella och internationella fördömandet av regimen, på 
solidaritetsorganisationerna som bildades respektive på civilbefolkningens kamp 
för att skydda de mänskliga rättigheterna.  

Flera av utställningarnas teman är känslomässigt engagerande och manar till 
eftertanke, något som kan generera en påverkan på besökaren. Däremot presenterar 
museet sitt material utan att tillhandahålla vare sig analys eller tolkning. MMDH 
låter även bli att placera diktaturen i ett historiskt och politiskt sammanhang vilket 
kan hämma museets utbildande funktion. Uppdraget med att fungera som ett mu-
seum om mänskliga rättigheter och främja en kultur om mänskliga rättigheter är 
bristfälligt genomförd inom museets utställningar, då de saknar material som utbil-
dar besökaren om mänskliga rättigheter och demokrati. Inom museets diskurs sker 
en tydlig inkludering och exkludering av narrativ vilket kan ha sin förklaring i mu-
seets politiska förankring i ett Chile som ännu undergår en process i att hantera sitt 
smärtsamma förflutna.  
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