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RESUM 
 
Les Comissions de la Veritat són un instrument de justícia transicional amb potencial 
de transformació social en societats en conflicte. El disseny de les Comissions i 
l’itinerari que recorrin condicionen el desenvolupament d’aquest potencial. La recerca 
fixa els factors de disseny i anàlisi de les comissions i la relació que tenen entre si. 
Sota aquests paràmetres i com a estudi de cas, s’analitza la Comissió de la Veritat i 
Reconciliació de Sud-àfrica (CVR). I es fa longitudinalment, analitzant els factors que 
incideixen en el moment de la seva gestació, desenvolupament, finalització i posteriors 
actuacions del govern com a resposta a les recomanacions que figuren al seu Informe 
Final. La CVR esdevé un exemple paradigmàtic del desenvolupament d’aquest 
potencial transformador i dels riscos que poden portar a que el procés no tingui la força 
esperada si algun dels factors que el condicionen no es pondera adequadament.  
 
 
Las Comisiones de la Verdad son un instrumento de justicia transicional con potencial 
de transformación social en sociedades en conflicto. El diseño de las Comisiones y el 
itinerario que recorran condicionan el desarrollo de este potencial. La investigación fija 
los factores de diseño y análisis de las comisiones y la relación que tienen entre sí. 
Bajo estos parámetros y como estudio de caso, se analiza la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación de Sudáfrica (CVR). Y se hace longitudinalmente, analizando los 
factores que inciden en el momento de su gestación, desarrollo, finalización y 
posteriores actuaciones del gobierno como respuesta a las recomendaciones que 
figuran en su Informe Final. La CVR se convierte en un ejemplo paradigmático del 
desarrollo de este potencial transformador y de los riesgos que pueden llevar a que el 
proceso no tenga la fuerza esperada si alguno de los factores que lo condicionan no 
se pondera adecuadamente. 
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0. INTRODUCCIÓ 
 
El document que es presenta a continuació és el resultat de la tasca iniciada l’any 
1998, un cop superats els cursos i crèdits corresponents del Programa de Doctorat 
d’Història de l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives (IUHJVV) i a partir de 
l’estada a la Universitat de Western Cape a la República de Sud-àfrica aquell mateix 
any, on es va tenir l’oportunitat de treballar gràcies a l‘obtenció d’una Beca de 
Voluntariat Acadèmic que la Universitat Pompeu Fabra va atorgar. 
 
El sentit de l’estada a Sud-àfrica partia de l’interès en el seguiment de la transició sud-
africana. I l’interès per aquesta transició provenia del fet que estaven immersos en un 
procés de revisió del passat diametralment oposat al que s’havia plantejat a Espanya a 
mitjan dels anys setanta. Entendre què estaven fent possiblement ajudaria a entendre 
part dels problemes estructurals de la democràcia espanyola. Però si quest era el 
primer objectiu, el coneixement de la institució amb el que estaven treballant per a 
resoldre com a país tots els fantasmes del passat, la Comissió de la Veritat i 
Reconciliació (CVR), va ser definitiu per iniciar no només l’estudi de quin era el seu 
funcionament, sinó de quin impacte tenia sobre la població sud-africana. Els 
arguments per entendre els problemes de la transició espanyola vindrien per oposició 
al que començava a albirar, i quedarien esperant treballs posteriors. 
 
A partir de l’estada a terres sud-africanes i després de dos anys d’investigació, el 13 
de setembre de 2000 es presentava, per a l’obtenció de la suficiència investigadora, el 
treball de recerca La Comissió de la Veritat i Reconciliació de la República de Sud-
àfrica. 
 
La recerca en l’àmbit de les Comissions de la Veritat (CV) va continuar tot seguit a 
partir de l’obtenció de la Beca de Recerca per al curs 2001-2002 de la Càtedra 
UNESCO sobre Pau i Drets Humans de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB. 
Aquesta beca, que no demandava presència, va permetre iniciar una incursió en els 
fonaments teòrics de les Comissions de la Veritat per tal de complementar l’àmbit 
empíric i específic del cas sud-africà del que bevia molt especialment el treball de 
recerca presentat a l’IUHJVV. El treball Les Comissions de la Veritat: Passat, present i 
perspectives es va presentar a l’Escola de Cultura de Pau de la UAB el setembre del 
2002. 
 
Des de llavors, i malgrat la interrupció sistemàtica de l’esmentada recerca, es va 
continuar la recopilació d’informació i contactes, especialment a partir de la tasca 
professional desenvolupada a Sarajevo (Bòsnia–Herzegovina) i dels múltiples 
contactes amb acadèmics i contactes -sovint no formalitzats- amb experts atesa 
l’especificitat de l’objecte d’estudi i les poques persones de l’àmbit universitari 
espanyol que ara fa deu anys treballaven sistemàticament el tema.  
 
La recerca ha conclòs amb una darrera estada a Sud-àfrica el maig del 2010 amb un 
ajut COFRE obtingut de l’IUHJVV. Aquesta darrera estada va permetre una anàlisi 
dels arxius on han anat a parar tots els documents de la Comissió i, a la vegada, 
contrastar, deu anys després de la seva finalització, l’impacte de la Comissió 
mitjançant entrevistes a persones que hi estaven directament implicades, i als actors 
encara ara directament concernits amb tot allò que se n’ha derivat, ja sigui per part 
governamental o bé des del col·lectiu de víctimes. 
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Aquest treball és hereu de tota la recerca duta a terme durant aquesta dècada. Es 
presenta a continuació el plantejament i els objectius de la recerca a partir de la 
formulació de la hipòtesi amb què s’ha treballat, s’avança l’estructura de la tesi i es 
reflexiona a l’entorn de les fonts i la metodologia emprades. 
 
Plantejament i hipòtesi de treball 
 
En societats complexes, l’escassetat de recursos i el control dels factors de producció 
ha generat conflictes permanents entre comunitats que han comportat greus violacions 
de drets humans al llarg de la història. Hem necessitat un Renaixement i una 
Il·lustració per fer de l’home el centre de totes les coses i, en el paradigma occidental, 
començar a pensar en un home amb drets i deures pel sol fet de néixer i conviure en 
comunitat. L’aparició de solucions transicionals en moments de canvi de règim ha estat 
al llarg de la història una constant, però aquestes solucions han partit generalment del 
sotmetiment del qui en sortia perdedor. Amb tot, la necessitat d’enfrontar-se 
críticament amb els fets del passat no s’ha plantejat fins ben entrat el segle XX. La 
Segona Guerra Mundial mostra en aquest sentit un important punt d’inflexió. Les 
atrocitats comeses no es castiguen a partir d’accions punitives contra tota una població 
de manera arbitrària, sinó que es munten judicis i s’individualitzen culpes. Els judicis 
de Nuremberg i Tòkio són innovadors per tal com les nacions van decidir afrontar, 
punir i prendre consciència dels errors del passat. Amb tot, l’opció punitiva escollida és 
difícil de dur a terme si no hi ha una supremacia coercitiva suficient per arribar a judici i 
fer purgues massives. Les transicions negociades necessitaven l’elaboració de formes 
de justícia alternatives, abraçant el que actualment constitueix el corpus de la justícia 
transicional (justícia en processos de transició) que inclouen mecanismes com la 
justícia punitiva, les Comissions de la Veritat o comissions d’investigació, les 
reparacions, les reformes institucionals i/o processos de purga o lustration pròpies dels 
països de l’est després de la caiguda del mur.  

 
Els països que es van moure sota el paradigma de Nuremberg, més enllà de la punició 
formalitzada en judicis, no van afrontar els crims del passat. Simplificant l’exposició, 
podem concloure que la majoria de transicions que s'inicien a partir de la dècada dels 
vuitanta tenien poc a aprendre de les experiències japonesa i de les europees (i la 
transició espanyola no n’és malauradament una excepció) que arranquen del 1945. El 
centre d'atenció sobre els crims contra la humanitat havia portat a uns judicis nous, 
però el panorama europeu seguia essent bastant desolador pel que fa a models nous 
de reconciliació. 
 
El professor sud-africà Kader Asmal parla de la manera europea d'afrontar el passat i 
ho expressa de la següent manera: 
 

A França unes 10.000 persones van ser executades sense judici, els holandesos van 
reintroduir la pena de mort, a la República Txeca les purgues eren comunes així com 
als països de l’est i l'Alemanya de l’est en menor mesura… La típica reacció europea a 
la malaltia de la violència és l'auto-exoneració. La persona que més crida reclamant 
justícia no necessita explicar quina era la seva pròpia responsabilitat.1 

 
La reconciliació és un procés lent. Però no haver afrontat el passat ha fet que aquesta 
reconciliació fos més difícil. La veritat dels guanyadors i la punició no s'han mostrat 
com la millor solució per a la reconciliació. En molts casos, a més, aquest tipus de 

                                              
1 BRONKHORST. D. (1998). “Seven Observations on Tuth Commissions”. Amnistia 
Internacional. 1998. Article no publicat.P.7. 
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justícia no és possible, perquè és impracticable o esbiaixada. Per això, hi ha un 
moment a mitjans dels anys vuitanta, en què, com una fruita madura, comencen a 
aparèixer i desenvolupar-se uns cossos, les Comissions de la Veritat, observats amb 
esperança i recel i que comencen a fer-se un lloc en països en transició d’estats 
dictatorials a règims essencialment democràtics.  
 
En aquest sentit, i sense gaires experiències importants darrere, apareixen els treballs 
de la Comissió de la Veritat argentina que presideix Ernesto Sábato, la tasca de la 
Comissió de la Veritat i Reconciliació de Xile i la publicació de l’informe Retting, encara 
ara el més complet pel que fa a la investigació dels casos individuals que s’hi 
referencien. Les CV apareixen com una opció més per ajudar a encarar el futur amb 
elements de guia comuna. Des de llavors molts països han emprat aquests cossos per 
dirimir i posar en clar el seu passat i han posa l’èmfasi en l’ajut i l’acolliment a les 
víctimes.  
 
Durant els anys noranta, desenes de països s’han trobat immersors en processos de 
transició cap a la democràcia, com a resultat, sobretot, de la caiguda del mur i la fi de 
la guerra freda. El fet més important no ha estat, en si, la creació de nous estats sinó 
que aquests, tot i néixer fràgils, han nascut amb una ferma vocació de constituir-se en 
estats democràtics, han intentat endegar eleccions lliures, redactar una constitució i 
desenvolupar i permetre la consolidació de premsa lliure. I, en aquest marc, han estat 
països que no han estalviat esforços per  parlar i encarar el problema de les violacions 
de drets humans que havien sofert. El context internacional hi ajudava. Així, la societat 
civil d’aquests països ha entrat en importants debats i contradiccions sobre com 
afrontar el futur amb una rèmora de difícil gestió i digestió. 
 
L’octubre del 1998, la Comissió de la Veritat i Reconciliació de Sud-àfrica marca un 
nou punt d’inflexió, definitiu, no pel que fa a la importància de les Comissions com a 
nous cossos per analitzar el passat sinó per al model innovador que representa.  
 
Des de llavors, molts països han intentat tenir en compte totes aquestes experiències 
per iniciar Comissions de la Veritat ajustades a la seva pròpia realitat. Les Comissions 
han passat l’adolescència i han començat a conviure en un món d’adults amb lleis 
internacionals, procediments judicials nacionals paral·lels i nous elements com 
l’aparició de la Cort Penal Internacional (CPI). 
 
Totes aquestes comissions han aparegut en paral·lel al desenvolupament d’almenys 
dues disciplines que han proporcionat un entorn teòric robust per tal que aquestes 
institucions poguessin funcionar. Des del món del dret es desenvolupa la justícia 
transicional i tot el corpus legal i legislatiu corresponent (dret a la veritat, dret a la 
reparació i rehabilitació, dret a la justícia, dret a la no repetició de fets). Des de les 
relacions internacionals, es du a terme el desenvolupament aplicat de totes les teories 
dels acadèmics experts en resolució de conflictes que han treballat des d’organismes 
internacionals o bé des d’instituts independents, especialment dels països nòrdics o 
els Estats Units. 
 
Ara fa deu anys, el relat de les comissions era especialment qualitatiu i hi havia poca 
reflexió sobre el seu impacte a partir d’indicadors robusts i a la vegada sostinguts en el 
temps. La proximitat dels exemples no hi ajudava. Es comptava, doncs, amb molta 
literatura qualitativa, amb cada vegada més i millor informació sobre el funcionament 
de múltiples comissions però mancava una anàlisi del potencial en relació amb el seu 
paper en la transformació del conflicte en la qual s’insereixen i amb l’impacte que 
aquestes Comissions podien tenir. Tots els marcs teòrics dels experts en resolució de 
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conflictes i, més concretament, en la construcció creativa de la pau, ens havien de 
permetre entrar a analitzar les comissions com a instrument de transformació de 
conflictes. Per a fer-ho enteníem en aquest sentit que la Comissió de la Veritat sud-
africana es prefigurava com a omissió paradigmàtica, pel moment en què naixia, és a 
dir, en un interregne entre la caiguda del mur i l’aprovació de l’estatut de la cort penal 
internacional, com també per les atribucions quasi judicials i no només d’atenció a la 
víctima que tenia, i perquè, en tant que instrument, incloïa tots els elements propis dels 
quals la teoria apuntava que podien ajudar al fet que el conflicte sud-africà fos 
efectivament transformat. 
 
La hipòtesi de partida de treball era, doncs, que les comissions de la veritat són un 
factor de transformació potencial capaç d’incidir transversalment en les comunitats 
implicades en conflicte i afirmàvem d’antuvi que el cas de la CVR sud-africana era 
l’exemple paradigmàtic d’aquest potencial transformador. 
 
Ens plantejàvem, per a respondre la hipòtesi del treball, assolir una colla d’objectius 
intermedis que ens permetessin de manera conjunta refutar o no la hipòtesi plantejada. 
Un conjunt d’objectius que, d’altra banda, són els que ens han acabat definint 
l’estructura del treball. 
 
Havíem d’establir els debats principals que es donen a l’entorn de les comissions. Això 
és, centrar quina és la seva posició en el context de la justícia transicional, establir a 
quin conjunt de mecanismes de recerca de la veritat són assimilades, establir una 
definició de mínims davant la inexactitud que hi ha en la literatura internacional sobre 
el tema, entendre quina és la veritat i què s’entén per reconciliació en aquest entorn. 
També, establir quina és la noció de justícia que representen les Comissions i quines 
diferències i relacions es poden establir amb els tribunals ordinaris nacionals i 
internacionals de justícia.  
 
Això implicava el plantejament d’unes preguntes que només han tingut resposta en 
molts casos de manera recent i molt posteriorment a la creació de la Comissió sud-
africana. Però malgrat això, era imprescindible no obviar-les perquè sense aquestes 
preguntes, a dia d’avui, aquest primer plantejament teòric quedaria incomplet. Dos 
aspectes centrals en aquesta direcció. La relació de les Comissions amb la Cort Penal 
Internacional i les relacions de les Comissions i la CPI amb la justícia tradicional no 
formalitzada. 
 
Però calia fer un pas més. Calia entendre quin és el paper de les Comissions com a 
instrument útil en els processos de transformació de conflictes i processos de transició 
política i, per tant, calia situar-les en el marc dels processos de construcció de la pau 
en societats dividides, tot analitzant-les en el si de les teories més ad hoc de la 
disciplina de la resolució de conflictes. 

 
Sense sortir del marc teòric, però ja en un estadi més “micro”, era essencial fer una 
anàlisi de tots els factors que operen en el disseny de les Comissions de la Veritat i de 
tots els elements que la conformen i condicionen, la qual ens permetrà inferir quin tipus 
de Comissió tindrem en funció de la manera en què tots aquests s’interrelacionen. Es 
tracta, doncs, d’aconseguir un marc complex de factors comprensible per a fer l’anàlisi 
sistemàtica d’aquestes institucions. Per a fer-ho era essencial treballar amb el 
coneixement de les principals Comissions establertes i fer-ho sobretot seleccionant-ne 
perfils diferents per tal d’il·lustrar bé les diverses opcions obtingudes en contextos 
diferents. Per a fer-ho s’ha decidit exemplificar els diferents elements amb l’anàlisi de 
les Comissions del Perú, Sierra Leone, Timor Leste, l’Argentina, Xile, el Salvador i 
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Guatemala i, en alguns moments i malgrat que en farem una anàlisi posterior, la de 
Sud-àfrica. 
 
Finalment, com a estudi de cas, calia observar el cas sud-africà. Calia entendre el 
context del es deriva i en el que es desenvolupa la CVR, i calia avaluar si ha assolit els 
objectius plantejats. En primer lloc, els objectius plantejats a nivell endogen, en el si de 
la institució i, en segon lloc, en l’àmbit general, avaluant si la seva tasca podia 
esdevenir paradigmàtica per refutar o no la hipòtesi de partida plantejada. 

 
Estructura de la tesi 
 
L’estructura de la tesi en correspondència amb aquests objectius es planteja en tres 
grans blocs. Un primer, teòric, de grans conceptes i marcs de referència per a les 
Comissions; un segon, que actua de coixí intermedi i que inicia l’aterratge teòric a 
l’experiència de les Comissions ja finalitzades i proposa un marc d’anàlisi de les 
Comissions de la Veritat; i un tercer i final que analitza el cas sud-africà a partir del 
model teòric esbossat en aquest marc d’anàlisi establert en aquest segon bloc anterior. 
 
Capítol I 
El primer capítol, d’orientació teòrica i des d’un punt de vista “macro”, es centra en el 
concepte de Comissió de la Veritat, en els conceptes clau que porta associats (veritat, 
reconciliació, justícia punitiva, justícia restauradora, justícia transicional) i en els 
principals debats que ha suscitat l’aparició de les Comissions en el context de la 
legislació internacional sobre drets humans (principis orientadors, drets, legitimitat, 
autoritat, oportunitat) i, en concret, en l’anàlisi de les Comissions com a elements amb 
potencial transformador en la construcció de pau en societats dividides. És en aquest 
capítol on es planteja la hipòtesi teòrica de partida del projecte de recerca. 
 
Per a fer-ho s’empraran algunes de les principals teories de la transformació de 
conflictes (especialment l’enfocament de Jean Paul Lederach i Johan Galtung i el 
proposat per organismes internacionals) i veurem com les Comissions s’hi ajusten des 
de l’àmbit teòric. L’anàlisi teòrica i empírica de les diferents Comissions i dels factors 
que les conformen (capítol II) i l’estudi de la Comissió de la Veritat per excel·lència 
(capítol III) ens haurà d’ajudar a avaluar si l’experiència valida la teoria presentada en 
aquest primer capítol. 
 
Capítol II 
En aquest capítol pretenem entrar a analitzar les Comissions de manera analítica i 
sistemàtica. Es desgranen els diferents elements que les condicionen, i que expliquen 
a partir de les característiques de cada país, les enormes diferències entre unes i 
altres. Ho anirem fent a partir de la teoria, contrastant-la amb les Comissions principals 
i més estudiades: Guatemala, el Salvador, Xile, l’Argentina, el Perú, Sierra Leone, 
Timor Est i, per descomptat, Sud-àfrica, bo i afegint exemples de Comissions fallides, 
justament perquè el disseny o els elements que hi incideixen n’impossibilitaven la seva 
creació o èxit. 
 
El punt de partida serà un quadre-resum explicatiu, principal aportació teòrica del 
document. El quadre, que beu de totes les aportacions esmentades, recull els factors 
que influencien el disseny de les diferents Comissions de la Veritat i aventura quina és 
la interrelació entre tots ells. A partir de l’esquema s’aniran desgranant els diferents 
factors que conformen el procés, que va des de la creació de la Comissió fins a la 
gestió dels seus resultats a i la continuació d’esforços en la posada en marxa de les 
recomanacions que s’exposen als informes finals. 
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Capítol III 
El tercer bloc del treball analitza el cas sud-africà com exemple del potencial que 
poden tenir les Comissions de la Veritat si les condicions que les creen i el mandat i 
procediments operatius que les contemplen es defineixen amb cura i mantenen una 
credibilitat, seriositat i amenaça suficients com per atraure l’atenció de víctimes, 
agressors i ciutadania de manera més general. 
 
 
El capítol s’estructura en tres parts fonamentals: 
 
- Una primera que té per objectiu facilitar el context històric per entendre quins són 

el marc i l'herència que la Comissió haurà d'afrontar i tenir en compte en el moment 
d’encarar la tasca que li havia estat assignada. L'exposició es durà a terme seguint 
un criteri cronològic i s’analitzarà el context històric, en particular, a partir dels 
diferents impactes d’origen europeu que ha rebut la població sud-africana que 
s’iniciaren amb l’arribada dels vaixells de la Companyia de les Índies Orientals a 
principis d’abril del 1652. La Comissió de la Veritat i Reconciliació de Sud-àfrica és 
hereva de tots aquests processos i no es pot entendre sense aquesta història de 
lluita (i defensa!) d'un règim declarat avui per totes les institucions com un crim 
contra la humanitat, com ja va declarar l’Assemblea General de l’ONU per primera 
vegada el 1966. 

 
- La segona part se centra exhaustivament en la Comissió de la Veritat i 

Reconciliació de Sud-àfrica (CVR), objecte monogràfic de l’Estudi de Cas del 
treball. Iniciarem el bloc exposant els debats que es van generar durant el procés 
de transició sobre com tractar les violacions de drets humans comeses en el 
passat. A partir d'aquí s'explicaran els passos duts a terme pel govern per crear 
efectivament la Comissió i quines van ser llavors les primeres mesures que els 
comissionats van prendre. El treball segueix fins aquí una estructura cronològica. 
Amb tot, ha semblat interessant aturar-se en cada un dels Comitès que conformen 
la Comissió i exposar les característiques de cada un d'ells de manera 
independent, exposant en cada cas, si s'escau, quin ha estat el procés evolutiu pel 
que ha passat. D'aquesta manera es fa un repàs a les característiques i 
desenvolupament dels òrgans principals a partir dels quals treballa la CVR: el 
Comitè de Violacions de Drets Humans, el Comitè d'Amnistia i el Comitè de 
Reparacions i Rehabilitació. Per acabar el repàs a les estructures de la Comissió, 
s’esmente aquelles que actuen de manera complementària als tres sub-comitès 
principals. Finalmen,t es fa un passada per la darrera etapa de la tasca de la 
Comissió i per les primeres institucions sobre l’impacte que podia tenir el seu 
informe final quan a l’octubre del 1998 Mandela rebia aquest document de mans 
del president de la Comissió, Desmond Tutu.  

-  
- La Tercera part centra els seus esforços en analitzar quin ha estat l’esdevenidor de 

Sud-àfrica en els deu anys posteriors al lliurament de l‘Informe Final de a CVR, 
especialment pel que fa als elements que poden haver incidit en l’optimització o 
minimització de l’impacte de la Comissió en la societat sud-africana. Per a fer-ho, 
hem analitzat el desenvolupament socioeconòmic i sobretot, el comportament del 
govern davant d’aquells col·lectius que havien passat per la Comissió 
(responsables d’ofenses i víctimes que hi van testimoniar). El pacte implícit que 
s’havia proposat a víctimes i agressors en el moment d’iniciar el procés requeria 
que el govern complís la seva part un cop la CVR tanqués les seves portes, pel 
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que fa, especialment, a les reparacions i a la persecució dels qui no havien 
demanat amnistia al si de la Comissió. 

 
La tesi clou amb unes Conclusions que haurien de reafirmar la hipòtesi de partida i una 
bibliografia amb el conjunt complet de llibres i articles, entorn legislatiu, audiovisuals i 
pàgines web emprats. 
 
Fonts primàries 
 
Les fonts documentals primàries consultades per elaborar el treball provenen 
bàsicament de la tasca realitzada durant les estades a Sud-àfrica. L’accés a fonts 
primàries significa tenir accés als arxius de tot el material que la Comissió de la Veritat 
ha generat, però també a les persones que hi van intervenir directament, ja siguin 
tècnics, experts o responsables de la mateixa Comissió o bé en tant que participants, 
ja siguin víctimes o responsables d’ofenses. 
 
El primer que cal dir és que l’accés als arxius de la Comissió de la Veritat ha estat i 
segueix essent molt controvertit.2 D’acord amb el que establia la llei, tota la 
documentació de la CVR havia d’anar a parar a l’Arxiu Nacional de Pretòria i hauria de 
ser accessible al públic. Això no obstant, la realitat ha estat ben diferent.  
 
La Comissió no va acabar la seva activitat fins a l’acabament de la feina del Comitè 
d’Amnisties. Teòricament, la resta de documentació havia hagut de sortir de les seus 
regionals a finals del 1998 i anar cap a l’Arxiu Nacional. Però la fragmentació de 
l’Arxiu, la manca de criteri únic a l’hora de determinar què s’havia de guardar i què no i 
la continuïtat de la tasca de la Comissió van fer que moltes de les caixes quedessin 
mal arxivades, i que la informació arribés de manera descoordinada a l’Arxiu Nacional 
i, sobretot, amb molt de retard. Entre el 1998 i el 2003 van arribar a l’Arxiu Nacional de 
Pretòria més de 3.000 metres cúbics de documents. Però el més greu és que la manca 
de recursos feia inviable la possibilitat d’arxivar correctament tota la informació i 
aquesta quantitat ingent d’informació no només no és accessible a qui vulgui 
consultar-la (víctimes, per exemple, que voldrien tenir informació per encausar els 
seus agressors) sinó que es manté embalada sense cap possibilitat efectiva de ser 
consultada, com vaig poder comprovar de primera mà al 2010. No se sap exactament 
en quin moment estarà disponible de manera efectiva tota aquesta documentació 
d’importància capital. De nou, l’ajut de Mbeki i Zuma per a desencallar aquest 
problema ha estat nul, i denota la manca de complicitat del successor de Mandela amb 
la CVR tal com desgranarem al llarg del treball. 
 
Amb tot, davant la perspectiva que hi havia i el neguit de molts professionals que 
observaven com tota la seva tasca estava a punt de quedar tancada en capses i 
inaccessible al públic, es va crear la ONG South African Historic Archives (SAHA) que 
tenia com a missió fonamental recollir tota mena de documentació sobre els fets del 
passat a Sud-àfrica i, molt especialment, documents de i sobre la CVR. Sense cap 
voluntat inicial de duplicar el que haurien de fer a l’Arxiu Nacional, van demanar 
donacions a tots els treballadors, experts i professionals de la Comissió, van fotocopiar 
centenars de documents mentre aquests encara eren accessibles a les seus regionals 
i han acabat tenint la font primària més gran consultable de la CVR sud-africana. 
Aquest origen dels documents del SAHA la vegada, ha fet que hi hagi documentació 
                                              
2 Per a una anàlisi detallada, veure Pigou Piers, “Accessing the Records of the Truth and 
Reconciliation Commission”, dins de Allan, Kate (ed.) Paper Wars. Access to Information in 
South Africa (Johannesburg, 2009). 
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ordenada en col·leccions més aviat personals, i no pas temàtiques, i que s’hagin colat 
alguns documents desclassificats els quals actualment, amb la nova llei d’accés a la 
informació, seria impossible de consultar. 
 
Davant d’aquesta realitat, la recerca de fonts primàries de la CVR beu de dos 
moments diferents. 
El 1998, de l’estada a l’Arxiu Central de la Comissió de la Veritat a Ciutat del Cap, es 
van aconseguir alguns documents d’ús intern i formularis que s’enviaven a víctimes i 
responsables d’ofenses perquè presentessin les seves sol·licituds.  
El 2010, de manera exhaustiva a partir de l’estada a la seu de SAHA, que es troba a 
l’interior de la Universitat de Witswatersrand al centre de Johannesburg. El SAHA és, 
amb molta diferència, la principal font primària a la qual qualsevol ha d’accedir per 
observar documents originals de la Comissió, mentre que la resta estan desats en 
caixes embalades i custodiades a una cambra dels Arxius Nacionals.  
 
Val a dir, a més, que el SAHA es troba ubicat a la mateixa seu on hi ha la secció 
Historical Papers de la William Cullen Library de la Universitat de Witswatersrand, que 
conté el segon conjunt de col·leccions més important sobre el tema que es troba fora 
dels Arxius Nacionals. 
 
En l’estada al SAHA es van poder consultar les col·leccions següents: Yasmin Sooka 
Collection; The Wendy Watson Collection; The Sally Sealey Collection; The Verne 
Harris Collection; The Jane Argall Collection; The Janet Cherry Collection; The Laura 
Pollecutt Collection; The Charles Villa-Vicencio Collection; The State vs. P.W. Botha 
and Appeal; Auditor-General, Reports on the Accounts of the TRC; Office of the Public 
Protector; Synopsis of Cases Involving the TRC; South African Defence Force Contact 
Bureau TRC Submission; Centre for the Study of Violence and Reconciliation, TRC 
Materials; Amnesty International TRC Materials; IDASA Sound Recordings Relating to 
the TRC; NGO Working Committee on Reparations; Submission to the Truth and 
Reconciliation Commission Concerning the Relevance of Economic, Social and 
Cultural Rights to the Commission’s Mandate; SAHA Freedom of Information 
Programme TRC Materials; Human Rights Watch TRC Materials; TRC Faith Hearings 
Materials; Centre for South-South Relations TRC Collection; Jamiatul Ulama Transvaal 
TRC Submission; The Challenge of Reconciliation: a Response of Church And Lay 
Persons to the TRC; Conference: “Dealing With the Past; The Conference: “Confession 
and Reconciliation: a Challenge to the Churches in South Africa”: Conference of The 
Research Institute for Theology at UNISA Collection; The Christelle Terreblanche 
Papers; The Zapiro TRC Cartoon Collection; African National Congress TRC Materials; 
Inkatha Freedom Party Submission to the TRC; Congress of South African Trade 
Unions Submission to the TRC; The Julian Knight and Rudolph Jansen TRC 
Collection; The Gilbert Marcus TRC Collection; The Chemical and Biological Warfare 
Project of the Centre for Conflict Resolution; The Stan Winer Papers; The Beth 
Goldblatt and Sheila Meintjies Papers; The Gertrude Fester Collection; The Iphepha 
Ndaba Newsletters of the Western Cape Division of Thekhulumani Support Group i 
The Mark Behr Collection. 

També es va poder cercar en la secció Historical Papers de la Universitat de 
Witswatersrand i, en particular, les col·leccions següents: The Kairos Collection; The 
Legal Resources Centre; Amnesty Application of Clive Derby-Lewis/Janusz Walus; 
Bisho Massacre (TRC); Legal Aid Board; Hani, Chris; TRC Hearings And Amnesty 
Applications; The Shell House Massacre; Legal Resources Centre Cape Town; Ellis 
Park Car Bomb; Le Roux, E.J. and Others; De Kock, Eugene; TRC Oral History 
Project; Coetzee, Dirk; Stadler, H.D.; i la darrera, Amnesty Applications. 
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Amb tot, alguns documents originals de la CVR es troben també en organitzacions 
amb qui aquesta va tenir relació i que en algun casos també es van poder consultar. 
En qualsevol cas, molta de la informació que hi ha en aquestes institucions es troba 
també al SAHA, amb qui han mantingut un intercanvi permanent de documentació. 
Són: la University of Cape Town (visitada el 1998), el Khulumani Support Group (visitat 
el 2010); la South African Council Of Churches (visitat el 2010), i el International 
Centre For Transitional Justice (visitat el 2010).3  

Les altres fonts primàries emprades han estat: 

• Informes finals de Comissions de la Veritat de l’Argentina, el Salvador, el Txad, 
Xile, Zimbabwe, Guatemala, El Perú, Timor Oriental, Sud- àfrica, Sierra Leone. 

• Lleis de creació de les Comissions de la Veritat i textos legals complementaris 
de la República de Sud-àfrica, l’Argentina, Xile, el Salvador, el Perú, 
Guatemala, Sierra Leone, Timor Leste, Bòsnia-Herzegovina. 

• Les transcripcions de les vistes de la Comissió sud-africana a partir  de les 
consultes als arxius de la seu central de la CVR a Ciutat del Cap, el SAHA i en 
suport electrònic a través de la web oficial de la CVR. En el cas del Perú, Sierra 
Leone, Timor Est i Indonèsia a través de les transcripcions ofertes a partir de 
les pàgines web oficials de les Comissions. 

• Diaris dels països implicats en suport paper i electrònic. En particular, The 
Cape Argus, The Weekly Mail and Guardian, The Independent, The Sowetan i 
Die Burger (Sud-àfrica) La República (el Perú), notes de premsa de la UNTAET 
(Timor Est) i UNAMSIL (Sierra Leone), El País i La Vanguardia (Espanya). 

• Documentals. Seguiment de les diferents Comissions on hi ha testimonis 
directes de víctimes i de comissionats i als quals es fa referència a la 
bibliografia. 

• Entrevistes. S’han realitzat una sèrie d’entrevistes personals a representants de 
les diverses Comissions i persones que han participat o han estat involucrades 
directament en negociacions en els països analitzats i especialment en el cas 
de Sud-àfrica, objecte central de l’Estudi de cas.  

- Sr. Daan Bronkhorst, responsable de la Secció Holandesa d’Amnistia Internacional. 

- Sra. Diane Argus, Responsable d’Arxius de la seu central de la Comissió de la Veritat i 
Reconciliació a Ciutat del Cap.  

- Prof. Peter Vale, titular de la càtedra de Polítiques Nelson Mandela a la Rhodes 
University. 

- Sra. Anna Coulouris de la Human Rights Section de la UNMISIL a Sierra Leone. 

- Sra. Joanne Kinglsley de la Human Rights Section de la UNTEAT a Timor Est,  

- Sr. Jakob Finci, president de l’Associació Veritat i Reconciliació de Bòsnia-
Herzegovina,  

- Sra. Wendy Lobwein, responsable del departament de víctimes i testimonis del Tribunal 
Penal Internacional pels Crims de la ex Iugoslàvia,  

                                              
3 Altres institucions que tenen docouments primaris però en menor quantitat són: el Freedom of 
Expression Institute; la South African Broadcasting Corporation; la South African Catholic 
Bishop’s Conference; el Lutheran Theological Institute; el Cape Town Archives Repository; el 
Cheadle Thompson & Haysom; Trauma Centre for Survivors of Violence and Torture; el 
Institute of the Healing of Memories; i el Institute for Justice And Reconciliation. 
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- Sra. Lisa Magarrell, senior advisor de l’International Centre for Transitional Justice de 
Nova York.  

- Sr. Rafael Drinot, periodista peruà.  

- Sr. Piers Pigou, responsable de la Unitat d’Investigació de la CVR sud-africana i 
director del South African History Archives. 

- Sr. Charles Villa-Vicencio, director de la Research Unit de la CVR. 

- Sra. Marjorie Jobson, directora del Khulumani Support Group. 

- Dr. Mochubela Seekoe, director de la TRC Unit, departament de Justícia de Sud-àfrica. 

- Sr. Thapelo Mokushane, Vicedirector de la TRC Unit, departament de Justícia de 
Sudàfrica. 

- Sra. Janis Grobbelaar, cap del Departament de Sociologia de la Universitat de Pretòria 
i ex cap de la Unitat d’Informació del TRC a Johannesburg. 

- Sra. Catherine Kennedy, directora de l’ONG South African History Archive (SAHA). 

- Sr. Vicenç Fisas, director de l’Escola de Cultura de Pau-UAB. 

 

Fonts secundàries 
 
Les fonts documentals secundàries per elaborar el treball tenen un origen divers que 
beu especialment de les estades en institucions sobre el terreny a Sud-àfrica, Bòsnia-
Herzegovina i França (París). 
 
Així mateix s'han utilitzat nombroses fonts extretes d'Internet, especialment de les 
webs de les Nacions Unides, pel que fa a les resolucions i informes de l’Assemblea, 
els seus Comitès i el Secretari General, i les webs oficials de les diferents Comissions, 
la referències de les quals es troben a la bibliografia del treball.  
 
Internet ha passat a ser la clau per a l’obtenció de múltiples fonts secundàries, 
especialment pel que fa a papers i contribucions parcials a monografies. La comunitat 
científica que treballa en aquest àmbit fa de la difusió dels seus articles a Internet un 
element necessari que reforça en si mateix allò que hi diuen: la difusió d’aquest saber 
és una de les estratègies que fa que aquests temes creixin exponencialment a la web. 
 
Amb tot, abans d’esmentar les fonts secundàries, és necessari aturar-se un moment a 
valorar l’evolució de les fonts amb les quals s’ha pogut treballar i els canvis qualitatius i 
quantitatius que hi ha hagut des de l’inici de la recerca ara farà catorze anys.  
 
En iniciar la tesi, si ens situem en la primera estada a Sud-àfrica, ens trobàvem amb 
una literatura essencialment qualitativa molt lligada als relats personals d’individus que 
havien participat en les Comissions ja sigui a partir del testimoniatge, ja fos en tant que 
l’staff o comissionat o bé en el seu seguiment periodístic. La majoria de llibres eren 
compilacions de ponències d’experts que inicialment des del terreny es posaven a 
escriure de manera sistematitzada en el marc de Conferències acadèmiques o 
plantejades per al disseny de Comissions en països que volen aprendre de les 
experiències d’altres territoris. No és fins a mitjan dels anys noranta que no apareixen 
els primers textos acadèmics monogràfics realitzats exclusivament per un o dos 
autors. 
 
Per citar alguns documents importants base de la temàtica és important citar l’article 
de Estaban Cuya (1996) Las Comisiones de la verdad en América latina. En una 
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ponència publicada pel Nurnberger Menschenreschtszentrum, en un primer intent de 
realitzar una comparació dels diferents processos de Llatinoamèrica, o el llibre de 
Daan Bronkhorst, que ja al 1995 es proposa sistematitzar tota l’experiència en aquests 
cossos en el seu llibre Thruth and Reconciliation: Obstacles and Opportunities for 
Human Rights (1995). El mateix 1995 apareixeria la primera compilació seriosa 
acadèmica a l’entorn de la justícia transicional, en tres importants volums, en l’obra de 
Neil J. Kritz, (ed) Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with 
Former Regimes. Aquest text tindria el seu complement més teòric en el llibre seminal 
de la justícia transicional de Ruti G. Teitel, Transitional Justice de l’any 2000.  Cal citar 
en aquesta direcció almenys alguns llibres més. El d’Alexandra Brahona de Brito, 
Paloma Aguilar i Carmen González Enríquez, de 2002, Las políticas hacia el pasado, i 
el de Sandrine Lefranc de 2004, Políticas del Perdón 
 
En el marc de la resolució de conflictes és inevitable parlar del llibre de Jean Paul 
Lederach Building peace: sustainable reconciliation in divided societies de 1997 o el de 
Johan Galtung Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución de 
1998. A aquest caldria sumar el de totes les institucions i organismes internacionals 
que han fet guies per a atendre conflictes en transició, com els de l’International 
Institute for Democracy and Electoral Assistance, de 2003 Reconciliation After Violent 
Conflict: A Handbook. o el de l’United Nations Development Programme UNDP (2000). 
Conflict Transformation By Peaceful Means. 
 
En concret per a les comissions de la veritat cal citar el llibre Unspeakable Truths - 
Confronting State terror and Atrocity. (2001) de Priscilla B. Hayner, un primer llibre de 
referència que acabaria essent superat sobretot per Mark Freeman que el 2006 
publicava l’imprescindible Truth Comissions and Procedural Fairness 
 
En paral·lel al desenvolupament del treball, s’anava desenvolupant tota la legislació a 
l’entorn de la Cort Penal Internacional. La literatura que se’n derivava ha acabat també 
fent èmfasi en la relació que ha de tenir la justícia transicional, i instruments d’aquesta 
com les comissions de la veritat, amb la mateixa CPI. N’és un bon exemple el llibre de 
Jessica Almqvist i Carlos Expósito, Justicia Transicional en Iberoamérica de 2009, o 
els treballs de Kai Ambos com “El marco jurídico de la justicia de transición” que 
apareix dins del llibre del mateix Kai Ambos, Ezequiel Malarino i Gisela Elsner, Justicia 
de Transición de 2009. 
 
Més que mai hi ha hagut un procés de recerca bibliogràfica que es nodria 
d’aportacions molt recents per la novetat de la temàtica en la que es treballava. 
 
En aquest sentit, és important destacar que força de la documentació inicialment 
treballada s’ha obtingut d’articles en revistes especialitzades, que són l’avantsala de 
les posteriors monografies, primer generalment col·lectives i ja més endavant d’autors 
concrets. D’aquí la consigna de molts articles o llibres col·lectius de la bibliografia.  
 
És per això també que s’ha hagut de treballar amb les actes de múltiples conferències 
internacionals, algunes d’elles convertides en llibres, d’altres simplement compilades i 
reproduïdes a Internet o simplement obtingudes in situ. La seva presència en aquest 
balanç bibliogràfic, aparentment poc ortodoxa, és, en canvi, de justícia. Un parell 
d’exemples importants són Stockholm International Forum. Truth Justice and 
Reconciliation de 23-24 Abril 2002; o el la conferència Evaluating Experiences in 
Transitional Justice and Reconciliation: Challenges and Opportunities for Advancing 
the Field Workshop, Cape Town, 2-4 April 2007. 
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Tot i que no es veuen tendències bibliogràfiques definides, es distingeix un abans i un 
després de la creació de la Comissió de la Veritat i Reconciliació sud-africana pel que 
fa a producció bibliogràfica, atès l’impuls acadèmic i la potència editorial dels països de 
la Commonwealth que es desperten com un gegant adormit. L’interès per les 
Comissions, la resolució de conflictes i els conceptes de Justícia Transicional i Justícia 
Restauradora han crescut des de llavors de manera exponencial. 
 
S’ha contactat múltiples instituts que treballen en l’àmbit de la justícia transicional i 
justícia restauradora en societats dividides i de manera particular, se ha adquirit 
bibliografia dels que segueixen:  
 
a. L’Institute for a Democratic South Africa (IDASA), creat el 1986 per Frederick van 

Zyl Slabbert i Alex Boraine, especialment actiu en la creació de la consciència 
democràtica necessària per assolir la possibilitat de creació de la CVR sud-
africana. 

b. El Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR) – (Braamfontein, 
Johannesburg, South Africa), creat el 1989 i on destaquen, en l’àmbit que ens 
concerneix, les figures de Paul Van Zyl, Hugo van der Merwe, Brandon Hamber i 
Graheme Simpson, amb múltiples referències bibliogràfiques d’interès que es 
detallen al llistat bibliogràfic. 

c. L’INCORE (International Conflict Research) associat a la Faculty of Social 
Sciences at the University of Ulster des de 1993, i on destaca pel seu coneixement 
de les Comissions de la Veritat la figura de Brandon Hambe,r lligat també al CSVR. 

d. La Xarxa noruega TRASCEND International–A Network for Peace and 
Development creada el 1993 per un dels gurus en mediació de conflictes, Johan 
Galtung. En particular, el seu Transcend Research Institute.  

e. El The J.B. Kroc Institute for International Peace Studies associat a la University of 
Notre Dame, Indiana, Estats Units, creat el 1986, on treballa el professor John Paul 
Lederach, extraordinari coneixedor en primera persona dels processos de mediació 
a l’Àmèrica Llatina. 

f. L’International Centre for Transitional Justice (Nova York), impulsat per la Fundació 
Ford l’abril de l’any 2000. És una organització dedicada a la justícia transicional, 
iniciada a partir de la tasca de tres consultors: Alex Boraine, Priscilla Hayner i Paul 
van Zyl, tots ells vinculats especialment a la Comissió de la Veritat sud-africana i 
amb excel·lents connexions a l’ONU.  

g. L’Institute for Justice and Reconciliation (Wynberg Cape Town) (2001) establert per 
promoure la reconciliació, la justícia transicional, una consolidació democràtica de 
les noves nacions africanes a través de la recerca, l’anàlisi i la intervenció 
selectiva. Hi treballen professionals i acadèmics com Fanie du Toit i Charles Villa-
Vicencio. 

h. Escola de Cultura de Pau. L'Escola de Cultura de Pau es va crear l'any 1999 amb 
el propòsit de treballar per la cultura de pau, els drets humans, l'anàlisi de 
conflictes i dels processos de pau, l'educació per la pau, el desarmament i la 
prevenció dels conflictes armats. El seu director és Vicenç Fisas. 

i. Derechos-Human Rights, creada el 1995, és una organització internacional que 
treballa pel respecte i la promoció dels drets humans arreu del món especialment a 
través d’internet. Són especialment actius a Amèrica Llatina d’on hi ha una 
extensíssima relació bibliogràfica sobre les Comissions de la Veritat establertes 
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fins al moment. Destaca l’Equipo NIKZOR, especialitzat en Dret Internacional de 
Drets Humans i Dret Humanitari, i en la digitalització de documents sobre drets 
humans i la seva difusió via internet 

 

D'altra banda també han estat consultats els fons documentals de la biblioteca general 
de la UNESCO a París, la biblioteca de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra i la Biblioteca de l'Institut Universitari 
d'Història Jaume Vicens Vives de Barcelona. S'han consultat articles de revistes, 
llibres i publicacions universitàries també a la Universitat Sorbonne Nouvelle-Paris VIII 
a París en el moment de cursar assignatures dels cursos de doctorat. 

 
Així mateix, s’ha establert contacte amb l’Institut Finlandès d’Afers Internacionals, per 
obtenir bibliografia específica sobre el tema i s’han realitzat compres ad hoc. 
 
En el cas sud-africà, complementàriament, les principals fonts bibliogràfiques per dur a 
terme el treball han estat aconseguides a la Universitat de Western Cape i, 
específicament, el Department of Southern African Studies. També  a la Universitat de 
Cape Town a Ciutat del Cap i a la Universitat de Stellenbosch en una primera etapa. 
En una segona estada a Sud-àfrica es va visitar la Universitat de Pretòria i la 
Universitat de Witswatersrand a Johannesburg.  
 
Pel cas específic sud-africà és imprescindible per completar aquest petit esbós de 
fonts secundàries les monografies que segueixen.  

Un primer llibre per entendre el perquè de la creació de la comissió sud-africana a 
partir de les experiències existents fins llavors i des de la perspectiva de membres del 
Congres Nacional Africà, es troba al volum de Kader Asmal, de 1996 Reconciliation 
Through Truth. A Reckoning of Apartheids Criminal Governance. Aquest es 
complementava amb llibres com els publicats per Alex Boraine des del seu Institute for 
a Democratic South Africa, com el Dealing with the Past. Truth and Reconciliation in 
South Africa, de 1994, o el The Healing of a Nation ? de 1995 editat des de l’Institute 
for Justice in Transition. I en concret sobre la CVR i la post CVR són de referència els 
llibres de vivència personal de Desmond M. Tutu, No Future Without Forgiveness de 
1998, o el d’Alex Boraine, A Country Unmasked. Inside South Africa's Truth and 
reconciliation Commission de l’any 2000, o bé el de Terry Bell i  Dumisa Buhle 
Ntsebeza de 2001 Unfinished Business. South Africa, Apartheid & Truth. D’un altre 
ordre però especialment punyent i interessant és el llibre de la periodista i poetessa 
Anje Krog; (1998): Country of My Skull, o el llibre de Catherine M. Cole Performing 
South Africa’s Truth Commission. Stages of Transition de. 2010 sobre el món del ritual 
de les comissions. 

En l’àmbit de l’anàlisi acadèmic n’hi ha molts de referenciats però per la seva 
rellevància cal citar, per ser dels primers, els de Charles Villa-Vicencio i Wilhelm 
Verwoerd, Looking back reaching forward. Reflections on the Truth and Reconciliation 
Commission in South Africa de l’any 2000. Finalment al respecte dels resultats de la 
CVR es poden citar els llibres de Audrey R. Chapman i Hugo Van der Merwe Truth and 
Reconciliation in South Africa. Did the TRC Deliver?, de 2008 que analitza la tasca de 
cadascun dels Comitès amb què comptava la Comissió des d’una perspectiva molt 
crítica; o el de Charles Villa-Vicencio i Fannie Du Toit. Truth and Reconciliation in 
South Africa: 10 years on, de 2006, amb una visió més amable. 
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La bibliografia però rarament fa el pas d’analitzar les Comissions de la Veritat pel que 
fa al seu impacte a mig termini. Amb tot han començat a aparèixer alguns monogràfics 
interessants entre els que de manera no exhaustiva es poden citar els treballs de 
Tricia Olsen, Leigh Payne, i Andrew Reiter. Transitional Justice in balance. Comparing 
Processes. Weighing Efficacy; i el de Eric Wiebelhaus-Brahm. Truth commissions and 
transitional societies. The impact on human rights and democracy, ambdós de 2010. 
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1. LES COMISSIONS DE LA VERITAT. CONTEXT 
TEÒRIC. CONCEPTES CLAU 

 
 
Es mejor quedarse callado y olvidar. Es lo único que debemos 
hacer. Tenemos que olvidar. Y esto no va a ocurrir abriendo 
casos, mandando a la gente a la cárcel. Olvidar: esta es la 
palabra  y, para que esto ocurra, los dos lados tienen que olvidar 
y seguir trabajando 
 
Ex general Augusto Pinochet, 13 de setembre de 1995, dos dies 
després del 22è anniversari del cop militar a Xile. 
 
 
Hay que cubrir las espaldas al mando anterior... y creo que no es 
recomendable -en lo personal - volver atrás sobre situaciones del 
pasado.... debe ser la propia historia la que los analice, porque 
no es conveniente entrar en situaciones que confronten al país 
 
Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General Ricardo 
Izurieta, de maig de 1998. 
 

 
1.1. Introducció 
 
Tant la dècada dels noranta com a l’inici del segle XXI es caracteritzen per una 
renovada atenció al problema de la impunitat com a obstacle per a la consolidació 
democràtica després d’un període de repressió o de conflicte armat intern. Aquest 
interès es manifesta en la proliferació a molts països de mecanismes de justícia 
transicional com ara les comissions de la veritat o programes de reparació per a 
víctimes, i es caracteritza per la creació i consolidació d’institucions d’aplicació del dret 
penal internacional.  
 
Caldrà, doncs, abans d’entrar en l’estudi específic del cas sud-africà i els possibles 
ensenyaments que aquest proporciona, explicitar quin és el context en què apareixen 
les comissions de la veritat, i fer-ho des de múltiples enfocaments i disciplines 
acadèmiques i de manera longitudinal al llarg del temps, especialment a partir de la fi 
de la II Guerra Mundial que és quan apareixen de manera clara les primeres 
teoritzacions a l’entorn de la Justícia transicional. És en aquest marc en què 
apareixeran les Comissions de la Veritat com un dels mecansimes més populars 
emprats pels estats post-conflicte a partir de la dècada dels vuitanta i especialment 
des de la caiguda del mur de Berlín.  
 
Aquest capítol compta amb una primera secció, on ens preguntem des de quines 
disciplines i des de quines òptiques cal analitzar l’instrument, la comissió de la veritat, 
així com els seus efectes. En aquest sentit, apareixen dues disciplines clau des de les 
que es treballarà per fer un abordatge polièdric a l’instrument i el fenomen: 

- les comissions com a element integrant del conjunt d’instruments de la 
disciplina o ciència  de la conflictologia o resolució de conflictes; 

- les comissions de la veritat en l’àmbit del dret i més concretament en l’àmbit del 
dret penal internacional i de manera específica en el si de l’anomenada Justícia 
transicional.  
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Així doncs, són dues perspectives, una teòrico-pràctica derivada de l’evolució de la 
ciència de la resolució de conflictes iniciada als anys cinquanta i seixanta i establerta 
amb força als anys setanta i vuitanta, i l’altra, lligada al món del dret, en un concepte 
que pren força especialment després de la caiguda del mur quan es generalitzen 
processos de transició en desdibuixar-se les esferes de poder delimitades des de la 
Segona Guerra Mundial a partir de l’equilibri bipolar que va caracteritzar la Guerra 
Freda. És, doncs, l’espai per abordar les comissions en el marc de la creixent 
delimitació de l’anomenada justícia transicional, tot avaluant-ne l’evolució i 
caracterització al llarg del temps.  
 
Descriurem quins són els prinicipis jurídics clau que amparen o contextualitzen les 
comissions i acabarem observant la relació de les comissions amb els organismes 
internacionals que al llarg del darrer deseni han anat consolidant-se per evitar la 
cultura de la impunitat i la necessitat d’afrontar les greus ofenses contra els drets 
humans ocorregudes durant el periode de conflicte. 
 
Analitzarem també l’instrument de les comissions des de l’òptica de la resolució de 
conflictes i les situarem també dins del context de l’evolució d’aquesta disciplina bo i 
emprant els marcs teòrics rellevants per entendre quin pot ser el seu paper com a 
mecanisme de consolidació de la pau en un territori determinat. Són aquests marcs de 
referència els que ens permetran després analitzar el cas sud-africà i valorar si 
efectivament les comissions són un potencial element de transformació de conflicte en 
societats en tranisició i generalment en període post-conflicte. 
 
En aquest context intentarem aportar també algunes dades sobre l’impacte i èxit del 
conjunt de mecanismes de justícia transicional i específicament de les comissions de 
la veritat, i ho farem de manera genèrica a partir d’estudis recents que donen major 
profunditat als estudis eminentment qualitatius i parcials amb els que comptàvem fins 
fa tant sols cinc anys. Aquesta anàlisi ens permetrà entrar en el cas sud-africà havent 
contextualitzat no tant sols l’instrument sinó els efectes que de manera general s’han 
anat produint en els diferents mecansimes de justícia transicional en països en 
transició en l’àmbit de com afrontar els abusos del passat comesos en un context de 
repressió o conflicte polític. 
 
Finalment, en aquesta secció abordarem la definició de determinats conceptes clau 
com els de veritat i reconciliació en el context d’aquesta recerca i, evidentment, caldrà 
establir quina és la noció de comissió de la veritat que fixarem per a l’anàlisi d’aquest 
treball. Caldrà delimitar en el marc de la justícia de transició els conceptes de justícia 
punitiva i restauradora i la relació que hi ha entre els conceptes de pau-veritat-justícia, 
una terna que condiciona la manera com els països han pogut anar afrontant la seva 
situació post-conflicte a partir dels diferents condicionants que cadascun d’ells ha 
tingut. 
 
Aquest primer capítol compta amb una segona secció destinada ja específicament a 
l’anàlisi sistemàtica dels factors que condicionen la generació, la concreció i 
l’esdevenidor de les Comissions de la Veritat. Un cop exposat el context en què 
apareixen les comissions i havent-ne proposat una definició ens endinsarem en 
l’anàlisi sistemàtica dels elements que les determinen, i proposarem un esquema que 
permeti tenir en compte tots els elements que han de condicionar tant el seu disseny 
com la seva anàlisi. 
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1.2. Una contextualització des del Dret: Les CV com a 
element de la justícia transicional. 

 
 
1.2.1.  La Justícia Transicional  
 
La noció de justícia transicional dista molt de ser exacte, mil·limetrada, mesurada. Per 
contra, de resultes de la multidimensionalitat del fenomen al que fa referència, aquesta 
té una noció àmplia i flexible perquè s’adapti a l’ampli espectre de casos en què es 
preveu assolir justícia en processos de transició. 
 
Les obres històriques de referència en la matèria originàries són les de Neil J. Kritz4 a 
la dècada dels noranta i Ruti G. Teitel5 ja a l’any 2000. Però si hem de buscar la 
validació i legitimació del terme hem d’esmentar l’important Informe del Secretari 
General de l’ONU de 2004, El Estado de derecho y la justicia de transición en las 
sociedades que sufren o han sufrido conflictos 6, el qual en el seu punt 8 exposa:  
 

La noción de “justicia de transición” que se examina en el presente informe abarca toda 
la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por 
resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que 
los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la 
reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener 
distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así 
como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la 
verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo 
o combinaciones de todos ellos. 

 
És a dir, com a components essencials hi ha: l’existència d’un període de canvi polític 
o transició, l’articulació d’una pluralitat de processos i mecanismes com a mesures de 
justícia transicional i la orientació d’aquests mecanismes cap a la consecució d’una 
varietat d’objectius que responen a una concepció complexa de la justícia que 
abastaria les accions a favor de les víctimes, la reacció davant de responsables de 
violacions de drets humans i la reconciliació entre forces socials i actors enfrontats.7 
 
La definició més acadèmica proposada inicialment per Teitel establia que la justíicia 
transicional és 

 
the conception of justice associated with periods of political change, characterized by 
legal responses to confront the wrong doings of repressive predecessor regimes8 

 
Aquesta posa més èmfasi en el fet que les mesures per afrontar els crims del passat 
tenen una naturalesa jurídica. 

                                              
4 KRITZ, N. J., ed. (1995). Transitional Justice: How emrging democracies reckon with former 
regimes. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press. 
5 TEITEL, R.G. (2000). Transitional Justice. Oxford, UK: Oxford University Press 
6 ONU (2004, 3 d’agost), Informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia 
de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Document S/2004/616, pp. 
6-8. 
7 BONET PÉREZ, J., ALIJA FERNÁNDEZ, R. (2009). “Impunidad, derechos humanos y 
justíciatransicional”, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, (núm. 53). Bilbao: Universidad 
de Deusto, pp. 97. 
8 TEITEL, R.G. (2000). Op.cit., p. 69. 
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Però més enllà d’això tampoc hi ha una acord precís sobre la definició del terme. Alex 
Boraine, per exemple, que fou vicepresident de la Comissió Sud-africana i ex-director 
de l’International Centre for Transitional Justice9 ens diu que hi ha qui prefereix parlar 
de justícia post-conflictual10 però no contempla així la realitat de situacions que no han 
tingut un conflicte armat. 
 
Donada ja la definició, observem que en la justícia transicional conflueixen 
necessàriament aspectes polítics i morals a l’hora de fer justícia per a les víctimes en 
èpoques d’incertesa i que no només hi ha la dimensió jurídica o judicial. 
 
Des que les potències vencedores de la Segona Guerra Mundial van recórrer a la via 
judicial per castigar els responsables de grans violacions dels drets humans amb la 
creació dels Tribunals Militars Internacionals de Nuremberg, la justícia transicional es 
va associar ràpidament a jurisdicció transicional, és a dir, a administració de justícia en 
el sentit estricte.  
 
Però des de llavors les coses han evolucionat i han aparegut múltiples formes 
alternatives de proveir justícia, tal com esmenta l’informe del secretari general de 
l’ONU. La pregunta, en aquests casos, és però immediata: es compleix la normativa 
jurídica internacional? La idea és que aquests mecanismes es poden fer servir sempre 
que garanteixin l’observància de les obligacions de l’Estat implicat en matèria de drets 
humans.  
 
Cada cas és diferent i no hi ha una única manera predissenyada de justícia 
transicional internacional. Però la flexibilitat no implica en absolut discrecionalitat. El 
terreny de joc és l’ordenament jurídic internacional i en particular el Dret Internacional 
de Drets Humans, els prinicipis i normes del qual han de ser respectats en qualsevol 
procés transicional. A partir d’aquí veurem com els diferents països s’han esmerçat en 
fer justícia lluny dels convencionalismes coneguts fins a meitat del segle XX. O potser 
tenim exemples anteriors? 
  
 
1.2.2.  Una aproximació cronològica a la justícia transicional 
 
Si l’hàbit no fa el monjo, la terminologia no fa el concepte. El terme justícia transicional 
en la literatura acadèmica és força recent i, com hem esmentat, fins els treballs de 
Kirtz i Teitel no s’empra el nom que ha estat comunament acceptat des de llavors fins 
al dia d’avui. En aquest sentit la justícia transicional com a disciplina naixeria als anys 
noranta. Però no sorprendrà que hi hagi hagut l’aplicació d’elements de justícia 
transicional en períodes de canvi de règim i transicions polítiques des de l’Atenes de 
Soló.  
 
Com veurem, s’estableixen tres grans moments clau per entendre l’evolució del 
concepte i la definició de mecanismes en el si de la justícia transicional que té com a 
punt paradigmàtic d’origen els judicis de Nuremberg del 1945. 
 
                                              
9 www.ictj.org 
10 BORAINE, A. (marc 2004). “Transitional Justice as an Emerging Field”. A Repairing the Past: 
Reparations and Transitions to Democracy symposium. Ottawa, Canada. Ponència presentada 
quan era director del ICTJ http://web.idrc.ca/uploads/user-S/10829975041revised-boraine-
ottawa-2004.pdf. 
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Abans d’entrar-hi, cal ponderar la innegable força d’estudis com els d’Elster11 que han 
treballat el concepte de justícia transicional des d’una perspectiva històrica. També 
Bronkhoorst observa decisions equiparables als mecanismes de justícia transicional 
que poden remuntar-se a l’època de Soló d’Atenes (624 aC-560 aC).  
 
Elster situa els seus treballs a les restauracions democràtiques d’Atenes de finals del 
segle V aC, però ja a la Grècia del segle VIIa.C. la figura de Soló d’Atenes (624 aC-
560 aC) ens pot servir d’exemple. A Soló, cap d’estat, li fou assignada la 
responsabilitat de dur a terme una dràstica revisió del sistema polític, econòmic i social 
d’Atenes, un cop finalitzat i per tant heretat el mandat de Draco. Aquest havia imposat 
un règim de repressió enorme on, per posar un exemple, es penava amb la mort tant 
el fet de robar una pera com el de matar un home. Com ell bé explicava, això era així  

 
perquè he cregut que les faltes petites són dignes de tal pena, i per a les grans no n'he 
trobada de més gran12.  

 
En aquest context, Soló es va proposar una reforma social força ambiciosa que 
demanava l'adaptació a unes noves regles del joc de manera pacífica i intentant evitar 
tensions. Va limitar els poders dels caps de família i va prohibir la venda de criatures, 
va classificar les persones segons la riquesa, i als més pobres -els "llogats"-, que no 
tenien cap opció d'entrar al govern, els va permetre ser membres de l'assemblea i dels 
jurats, va introduir els judicis amb jurat popular dels quals podien formar part aquests 
"llogats" i va fer que els atenesos juressin no canviar aquesta llei en cent anys tot i que 
posteriorment hi introduïssin nombrosos canvis. Seguint Plutarc, biògraf de Soló, no hi 
podia haver major contrast entre les lleis de Soló i les del seu predecessor. Soló era 
més aviat un mediador i pretenia una reconciliació entre uns rics i uns pobres que el 
deixaven actuar, uns perquè era home adinerat i els altres per creure'l home 
bondadós. En el moment d’emprendre la seva tasca, les lleis de Soló mantenien però 
una alta ambigüitat perquè fossin interpretades pels magistrats i jurats populars. El cert 
és que la majoria de processos queien sobre jurisdicció popular i, si no era així, es 
podia apel·lar a l'actuació d'aquesta jurisdicció. La justícia, així, passava al poble, ja 
que davant de l’ambigüitat de les lleis, aquest n'era l'amo i qui la interpretava. Plutarc 
posa en boca de Soló els següents versos13: 
 

He donat al poble tant de poder com basta, sense llevar-li dignitat ni allargar-me massa. 
Ara, els que tenien poder i eren magnífics per llur opulència, àdhuc per a aquests he 
mediat que no hi hagués res d'inic. He estat dret davant cadascun dels dos partits amb 
un fort escut: No he deixat que ni l'un ni l'altre pogués mai vèncer injustament. 

 
I continua ara per boca pròpia:  
 

Creient encara que calia subvenir més a la feblesa de la multitud, permeté a tothom 
d'intentar una acció per a aquell que hagués sofert un tort. Si un altre havia estat ferit, 
malmenat o perjudicat, era permès a qui podia i volia d'acusar públicament l'agressor i 
de perseguir-lo en justícia, així el legislador acostumant sàviament els ciutadans a 
sentir-se com membres d'un sol cos i a doldre's del mal els uns als altres. 

 
Soló ens diu, doncs, que la població ha d’estar protegida per la seva llei, "un fort 
escut". A la seva manera crea instruments democràtics com jurats populars i judicis 
                                              
11 ELSTER, J. (2004). Closing the Books. Transitional justice in historical perspective. 
Cambridge: Cambridge University Press.  
12 PLUTARC (1926). Vides Paral·leles I, Vol. II. Barcelona: Fundació Bernat Metge, p. 20.  
13 Ibid., pp. 21-22. 
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justos i protegeix els més dèbils com és el cas dels nens. En segon lloc, una nova 
societat necessita un nou ordre, reequilibrant els poders entre l'estat i la gent. Tercer, 
en afrontar el passat, considera un error humiliar els antics rics i poderosos ja que pot 
ser una manera d’aconseguir que es rebel·lin i no entrin a jugar amb les noves normes 
establertes. En molts casos aquest enunciat ha actuat del tot, com en el cas de la 
comunitat blanca a Sud-àfrica. Quart, Soló demana a la gent que es posicioni davant 
les coses i divideix la societat, però a la vegada anima, a través de la justícia, que els 
ciutadans se sentin membres d'un sol cos. En situacions de crisi no és possible ser 
neutral però no per això no s'ha de deixar de buscar un nexe comú per entendre's. 
Cinquè, Soló no opta per portar a judici els anteriors governants. En aquest sentit 
s’aproxima a la manera en què s’han anat afrontant les transicions en les darreres 
dècades superant els processos de Nuremberg del 1945. Finalment Soló demana a la 
ciutadania que s’acostumi a la justícia i a “sentir-se com membres d'un sol cos i a 
doldre's del mal els uns als altres”. Les Comissions recullen part d’aquesta demanda, 
la gent s’ha d’acostumar a la nova realitat judicial i social i, en democràcia, ha de 
sentir-se capaç d’explicar les injustícies que han succeït després d’un període en què 
no havia estat possible. 
 
Soló és, doncs, un dels primers exemples de governs que han intentat construir un 
sistema social a partir d’una societat traumatitzada amb una "certa" visió de 
reconciliació. Hi ha més exemples treballats de manera exquisida per Elster14, ja sigui 
en el si de la democràcia atenesa o en la restauració borbònica dels 1814 i 1815 molt 
especialment en aquest darrer cas per les mesures de reparació i retribució 
acordades. Són casos que sobretot li permeten assegurar que les nacions, quant a la 
justícia transicional, són capaces d’aprendre de l’experiència. Les mesures adoptades 
després de la segona restauració democràtica a Atenes el 403 aC van ser clarament 
determinades pel que fou percebut com un excés de severitat en la primera. De 
manera inversa, la justícia transicional després de la segona restauració borbònica 
francesa, va venir determinada per la manca de duresa de la primera. Aquesta 
memòria de les actuacions en la transició també la trobem al segle XX, per exemple en 
el cas alemany, on les transicions des de la Segona Guerra Mundial i la derivada de la 
reunificació del 1990, beuen molt de les lliçons de la transició de la Primera Guerra 
Mundial, i es concreten per exemple al 1990 en decisions molt més laxes pel que fa a 
l’actuació amb el Poder Judicial de l’Alemanya Oriental com a cas paradigmàtic. 
 
Tornem, doncs, al segle XX. Segons Teitel es poden distingir tres grans etapes o 
models de justícia transicional15: (1) la posterior a la Segona Guerra Mundial lligada als 
judicis de Nuremberg; (2) una segona corresponent a la Guerra Freda, i (3) una tercera 
que associa al model actual iniciat amb la creació dels Tribunals Penals Internacionals 
ad hoc i la Cort Penal Internacional. 
 
La primera etapa de la genealogia, la fase de la postguerra, va començar el 1945, a 
través dels seus instruments simbòlics més reconeguts, els Judicis de Nuremberg, de 
gestió aliada. Aquesta fase reflecteix el triomf de la justícia de transició en l'esquema 
de llei internacional. No obstant això, el desenvolupament dels instruments de justícia 
transicional no va mantenir-se en el temps en estar molt associats, aquests,  a les 

                                              
14 ELSTER, J. (2004). Op. Cit., pp. 21-22. L’autor esmenta el cas del procés transicional de les 
restauracions democràtiques de 401aC i la posterior de 403 aC. Són imprescindibles les seves 
reflexions sobre els aprenentages i el tipus de justícia transicional adoptades en aquell 
momento. 
15 TEITEL, R.G. (2003). “Transitional Justice Genealogy", Harvard Human Rights Journal, (vol. 
16). Cambridge, pp. 69-94. 
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condicions polítiques excepcionals de la postguerra. Ràpidament, a partir de la dècada 
de 1950, la Guerra Freda i un món bipolar en equilibri estable, van portar a un carrer 
sense sortida la qüestió de la justícia transicional. El llegat dels judicis de postguerra 
va comportar la criminalització de les males accions dels estats com a part de 
l’esquema de drets universals, superant amb escreix la força real dels precedents 
històrics. Aquest llegat es constituiria com la base del dret modern dels drets humans. 
 
La segona etapa s'associa a un període de democratització accelerada i fragmentació 
política que s'ha considerat com una "tercera onada" de les transicions a la 
democràcia. En l'últim quart del segle XX, el col·lapse de la Unió Soviètica va conduir a 
transicions simultànies arreu del món. La retirada del suport de les forces guerrilleres 
soviètiques a finals del 1970 va impulsar la fi de règims militars a Llatinoamèrica, i 
aquestes transicions van ser seguides per les posteriors al 1989 de l’Europa de l'Est, 
Àfrica, i Centreamèrica. Malgrat que aquests canvis són sovint descrits com de 
desenvolupament aïllat, el cert és que la majoria d’aquests conflictes estava suportada 
per la conjuntura de poder internacional i va quedar, per tant, afectada pel col·lapse 
soviètic que va enterrar l’equilibri del període polític de la Guerra Freda. Mentre 
aquesta onada de transicions post-guerra freda permetien teòricament la possibilitat 
d’un retorn a la Fase I de justícia transicional, la realitat és que la justícia transicional 
que emergeix ve associada a la creació de noves nacions. Així més que passar 
comptes amb un petit nombre de líders, el model transicional d’aquesta segona fase 
tendeix a confiar en una interpretació més àmplia de la llei, més lligada a la comunitat 
política i a les condicions locals. Amb tot, Teitel ens recorda que aquest moviment cap 
a una justícia més local o domèstica es troba en tensió amb una concepció més àmplia 
de justícia associada a la política transnacional.  
 
A la fi del segle XX emergeix la tercera etapa de justícia transicional. Aquesta tercera 
fase es caracteritza per una acceleració de fenòmens de justícia transicional associada 
a la globalització i ve regida típicament per condicions d’alta inestabilitat i violència 
polítiques. La justícia de transició passa de ser l'excepció a la norma a convertir-se en 
un paradigma en l'Estat de Dret. En aquesta fase actual, la jurisprudència de transició 
normalitza un discurs ampli de justícia humanitària construint un cos de lleis 
associades amb conflictes intensos, que contribueix a establir una base per a 
l’emergent llei de terrorisme. 
 
Entrem-hi, doncs, ara una mica més. Emprant la terminologia de Capellà16 aquestes 
tres etapes tindrien els següents elements de rellevància descriptiva i causal: 
 
1. El model de Nuremberg i els processos d’Alemanya i França  

És conegut que la repressió dels crims de dret internacional atribuïts a les potències 
vençudes de l’Eix es va organitzar atenent l’àrea geogràfica en què s’havia comès la 
majoria de crims (Europa i Extrem Orient) i també en funció de la gravetat i el càrrec 
que ocupaven els càrrecs, distingint així entre els “grans criminals de guerra”, que van 
ser jutjats per Tribunals Militars Internacionals (el Tribunal Militar Internacional de 
Nuremberg, creat per l’Acord de Londres del 1945, i el Tribunal Militar Internacional de 
Tokio, creat per la Proclamació de 19 de gener de 1946 pel comandament suprem de 
les potències aliades a l’Extrem Orient); i “els menors criminals de guerra”, processats 

                                              
16 CAPELLÀ ROIG, M. (2009) “Represión Política y derecho Internacional: una perspectiva 
comparada (1936-2006)”,  CAPELLÀ, M., D. GINARD, eds. (2009) Represión política, justicia y 
reparación. La memoria histórica en perspectiva jurídica (1936-2008). Palma de Mallorca: 
Edicions Documenta Balear, pp. 166-167. 



 29

davant de tribunals militars de zona o davant de tribunals estatals que van aplicar les 
lleis d’ocupació o lleis internes, totes elles basades en el model de Nuremberg, és a 
dir, assumint els principis de responsabilitat individual pels crims de guerra, crims 
contra la humanitat i crims d’agressió. 
El model Nuremberg es va aplicar a Alemanya i altres països europeus i, d’acord amb 
Capellà, es calcula que després de la Segona Guerra Mundial només a l’Extrem Orient 
les comissions militars aliades van celebrar 2.248 judicis. A aquest model judicial cal 
afegir el procés de desnazificació que va marcar la posguerra a l’Alemanya occidental i 
a França. 
 
És interessant observar com la Llei per a l’alliberament del nacionalsocialisme i el 
militarisme adoptat el 1946 pel Govern militar per als tres länder de la zona ocupada 
americana, i que imposava sancions penals i administratives, va venir seguida de les 
amnisties dels 1947 i 1948. A França, malgrat les diferències, l’Assemblea del Govern 
provisional de la República de França va adoptar l’Ordonnance instituant l’indignité 
nationale el desembre de 1944, que castigava tots aquells que haguessin assistit a 
Alemanya o als seus aliats a França o a l’estranger, en atemptar contra la unitat de la 
nació, la llibertat dels francesos o la igualtat entre ells després del 16 de juny de 1940. 
Però també després van aparèixer les amnisties de 1947, 195117 i 195318. Altre cop les 
amnisties, un dels elements que, com veurem, constitueixen un dels mecansimes 
efectius de justícia transicional. 
 
D’acord amb Capellà19 és aquesta una fase orientada al passat que es justifica en el 
Dret de la Guerra i la seva vocació universal. És una fase important en el dret 
internacional perquè es va integrar l’experiència de Nuremberg i dels judicis 
relacionats amb la Segona Guerra Mundial a normes d’abast general incorporades 
progressivament en resolucions de l’Assemblea Genrral de l’ONU i en convenis 
multilaterals d’incontestada obligatorietat, adoptats de manera immediata a la 
posguerra com els quatre convenis de Ginebra del 1949 i el Conveni per a la repressió 
i sanció del genocidi del 1948. 
 
Finalitzats els processos internacionals i estatals dels criminals de guerra nazis i 
japonesos, el model de Nuremberg va deixar d’aplicar-se però, per contra, els seus 
efectes van perdurar en l’àmbit concret dels crims comesos pels nazis i els seus 
col·laboradors. Aquests han seguit perseguits i només cal recordar el cas Eichman o 
en el cas de França, els casos Barbie (1985), Touvier (1975 i 1992) i Papon (1997). 
Els casos dels nazis Papon, o el judici a Eichmann o fins i tot els judicis de Nuremberg 
i Tòquio, es van plantejar no només per a punir nominalment persones concretes sinó 
que tenien també la voluntat de mostrar al país els errors del seu passat i permetre 
una certa instrospecció pública.  
 
2. Les transicions davant del dilema pau o justícia i el rol de les víctimes. 

El model Nuremberg entra en crisi el darrer quart del segle XX. És el moment de les 
democràcies del sud d’Europa (Espanya, Grècia, Portugal) dels anys setanta, dels 
processos democratitzadors d’Amèrica Llatina dels vuitanta, i dels d’Àfrica a finals dels 
vuitanta i principis dels noranta o dels dels països de l’Est després de la caiguda del 
mur. 
 

                                              
17 Journal officiel de la République Française 6/1/1951, pp. 260-261. 
18 Ibid., 7/8/1953, pp. 6942-6943. 
19 CAPELLÀ ROIG, M. (2009). Op. Cit., pp. 176-177. 
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La justícia transicional en aquesta segona fase es caracteritza fonamentalment pels 
nous actors que hi intervenen i la perspectiva des de la que es plantegen els 
mecanismes que havien de permetre el canvi polític amb solucions, com deia Teitel, 
molt més adaptades a les condicions locals. 
És el període en què el sistema de Nacions Unides es va desbloquejant per permetre 
la protecció internacional i penal dels drets humans i en què molts països afronten 
processos de transició política pel seu compte amb el rerefons dels Convenis de 
Ginebra del 1949 i la Carta Internacional de Drets Humans del 1948. La idea era més 
aviat la de restablir la pau i la democràcia i no tant establir responsabilitats penals, 
polítiques i administratives. Construir una democràcia no passava, com en el primer 
cas, per la justícia internacional sinó per la consecució de la pau i la reconciliació, 
malgrat que això signifiqués sovint acceptar sobiranies polítiques limitades per militars 
o poders fàctics, tot intentant a la vegada reparar les víctimes20. 
 
És la fase en la qual sorgeixen les comissions de la veritat i la reconciliació, que no 
exclouen accions judicials futures, i el moment en el qual s’incoproren més actors, no 
estatals, a l’àmbit del dret i la justícia. És el moment de les grans ONGs (Amnistia 
Internacional, Human Rights Watch), de les víctimes organitzades, sovint des de 
l’església, i tots plegats especialment orientats a introduir a l’agenda política els drets a 
les víctimes i la finalitat reparadora.  
 
3. L’estabilització de la justícia transicional. 

El 1994, en el 46è període de sessions de la Comissió de Dret Internacional de l’ONU, 
es va aprovar un projecte d’estatut de la Cort Penal Internacional (CPI), que va 
presentar a l’Assemblea General amb la recomanació de convocar una conferència 
internacional de plenipotenciaris per tal que fos examinat i consensuessin un conveni 
sobre la creació d’una CPI. La Conferència es va celebrar a Roma el juliol del 1998 i el 
dia 17 es va adoptar l’Estatut de la CPI que estableix una CPI amb seu permanent a 
La Haia i jurisdicció complementària a les jurisdiccions dels Estats sobre els crims de 
genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra a l’espera que s’accepti la seva 
jurisdicció sobre els crims d’agressió. 
 
En aquesta etapa, doncs, s’estabilitza el concepte de justícia transicional basant-se en 
el reconeixement de Nacions Unides que no hi ha pau sense justícia21, i la seva 
normalització amb la creació de jurisdiccions penals internacionals, tribunals mixtos o 
l’exercici de la jurisdicció universal per part d’alguns tribunals estatals. 
 
Actualment, sotmetre els criminals a judici es converteix en una rutina sota el dret 
internacional, i la CPI, malgrat les seves limitacions i ja ha començat a dictar 
sentències (2012), i serveix de referent dissuasiu per a genocides i criminals. 
 
 
1.2.3.  La justícia transicional. Principis i normes a respectar 
 
D’acord amb la genealogia anterior, aquests processos i mecanismes no són nous ni  
tampoc una creació pròpia de l’ONU del 2004, sinó que es basen en una noció de 
                                              
20 CAPELLÀ ROIG, M. (2009). Op. cit., pp. 178-182. 
21 ONU (2005, 8 de febrer), Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de 
actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, Document 
E/CN.4/2005/102/Add1.  
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justícia associada a períodes de canvi polític en els quals es planteja l’objectiu de la 
pau o de la democràcia entesos no només com l’absència de guerra o d’autoritarisme. 
El debat se situa entre pau versus justícia i planteja, si és possible, passar pàgina 
sense aplicar nocions i mecanismes bàsics de justícia. 
 
Nombrosos actors i factors condicionen l’elecció entre pau i justícia, però no es tracta 
de forces contraposades, ja que si es complementen bé poden sostenir-se les unes a 
les altres. No es tractarà de veure si cal fomentar la justícia i retre comptes, que 
sembla l’encertat, sinó més aviat el quan i com fer-ho. El mateix informe esmentat del 
Secretari Genreral diu en el seu punt 2122: 
 

21. También es importante tener presente que las reformas del Estado de derecho y las 
actividades de la justicia de transición suelen tener lugar al tiempo que se celebran 
elecciones posteriores al conflicto y simultáneamente al despliegue de frágiles 
procesos de paz. Una secuencia cuidadosa de esos procesos resulta vital para su éxito 
y legitimidad. Justicia y paz no son fuerzas contrapuestas; cuando se trata de 
establecerlas bien, se promueven y sostienen una a la otra. Así pues, la cuestión no 
podrá ser nunca si hay que fomentar la justicia y la rendición de cuentas, sino más bien 
cuándo y cómo hacerlo. Ello supone reconocer que las operaciones de paz de las 
Naciones Unidas, con algunas excepciones notables, están concebidas como 
intervenciones a corto plazo, mientras que la responsabilidad por los hechos pasados, 
la construcción del Estado de derecho y el fomento de la democracia son procesos a 
largo plazo. Como tal, la planificación estratégica debería tener en cuenta desde un 
primer momento la necesidad de establecer fases sucesivas y de obtener apoyo 
internacional en estos ámbitos con posterioridad a la misión, incluida la asistencia para 
el desarrollo a largo plazo. 

 
El repte fonamental d’aquest tipus de processos, enfocats des de la perspectiva de la 
justícia transicional, és aconseguir un equilibri raonable entre les exigències de justícia 
i pau, però també entre el deure de sancionar els autors dels abusos del passat i el de 
reparar les víctimes amb la necessitat de reconciliar antics adversaris per construir un 
projecte comú i estable a l’entorn d’un model d’estat de dret que eviti conflictes futurs 
com a única manera de continuar vivint conjuntament. 
 
Hi ha alguns prinicpis i conceptes jurídics relacionats amb els drets humans que ens 
han de donar la clau de quines són les raons que obliguen els estats en transició a 
operar en el marc de la justícia transicional de tal manera que aquesta mantingui, 
malgrat no emprar estrictament els mecanismes de justícia retributiva ordinaris, plena 
sintonia amb l’ordenament jurídic internacional i en particular el Dret Internacional de 
Drets Humans, els prinicipis i normes del qual han de ser respectats en tot procés 
transicional: 
a. El concepte de transició.  
b. El principi d’identitat o de continuïtat de l’Estat. 
c. Principis i drets vinculats als Drets Humans.  
 
a. El concepte de transició. 
La lògica ens porta a pensar que, perquè hi hagi un procés de justícia transicional, hi 
ha d’haver, en paral·lel, una transició política. Però aquest principi elemental queda 
refutat per la realitat ja que els mecanismes de justícia transicional no només han 
intentat donar resposta a un conflicte entre diferents actors socials (traduït en grans 
violacions de drets humans) en processos de transició política, sinó que també s’han 
emprat per cicatritzar ferides en societats que van patir un conflicte en el passat, lluny 

                                              
22 ONU (2004). Op.cit., p. 21. 
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de poder considerar que s’està en un període de transició política, però que no han 
estat sanades degudament. El debat espanyol de principis del segle XXI en podria ser 
un clar exemple. 
 
Les transicions polítiques ens canvien d’un règim polític a un altre, però generalment 
són un canvi polític que ve lligat a un canvi en l’esfera social i/o jurídica d’un país. Amb 
tot, un procés de transició pot tenir, essent esquemàtics, diversos orígens que podríem 
fondre en 4 grans grups23: 
‐ La derrota total (ex: Alemanya després de la II GM). 
‐ Un canvi polític a causa de la derrota d’un dictador en una consulta popular (ex: 

Xile). 
‐ Un nou règim instaurat a través d’un compromís i una negociació entre parts 

enfrontades o sota domini una de l’altra (ex: República de Sud-Àfrica). 
‐ La transició política després d’un règim comunista de llarga durada (ex: Polònia, 

Estònia...). 

Hi ha molts factors externs i interns que condicionen l’inici i l’èxit del procés de 
transició 24, però, en qualevol cas, cal que hi hagi un equilibri raonable entre el deure 
legal de castigar els autors d’abusos del passat i reparar les víctimes, i, d’altra banda, 
el deure polític de mirar cap al futur i garantir que no es caigui altre cop en el conflicte. 
 
El dret internacional és el marc legal de la justícia transicional i els Estats s’han d’atenir 
a allò que han de fer i no al que poden fer. En aquest marc, però, han d’optar per 
diferents mecanismes de justícia, que idealment haurien de permetre l’eficàcia per 
aconseguir la pau, la consolidació democràtica i la reconciliació. 
 
Hi ha alguns principis i conceptes jurídics relacionats amb els drets humans que ens 
han de donar la clau de quines són les raons que obliguen els estats en transició a 
operar en el marc de la justícia transicional de tal manera que aquesta mantingui, 
malgrat no emprar estrictament els mecanismes de justícia retributiva ordinaris, plena 
sintonia amb l’ordenament jurídic internacional i en particular el Dret Internacional de 
Drets Humans, els principis i normes del qual han de ser respectats en tot procés 
transicional. 
 
b. El principi d’identitat o de continuïtat de l’Estat. 
El principi d’identitat o continuïtat de l’Estat és un principi fonamental dels de seguretat 
jurídica internacional. En virtut d’aquest, l’Estat continua essent el mateix, a efectes de 
l’ordenament jurídic internacional, sigui quin sigui el canvi o canvis ocorreguts a la 
seva organització interna. Així, qualsevol canvi que no alteri la seva condició 
internacional serà irrellevant pel que fa al compliment de les seves obligacions davant 
de tercers. Així, el dret internacional hauria de tenir el mateix paper en un context de 
transició en un país que no està immers en aquest procés. 
                                              
23 CAPELLÀ ROIG, M. (2009). Op. Cit., pp. 186. 
24 CHINCHÓN, J. (2007). Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia 
un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia iberoamericana. 
Madrid: Parthenon, pp. 273-321. D’entre els interns, Chinchon assenyala els següents factors: 
impacte produït per la violència; existència de líders de l’oposició i el seu paper i prestigi, així 
com el recolzament dels líders de l’exili; les característiques socials, culturals i religioses de la 
societat i l’Estat; wl grau d’institucionalitat previ; el funcionament o fins i tot l’existència del 
sistema judicial; l’existència o no de partits polítics; les formes de participació i mobilització de 
la societat civil; en el cas de conflicte armat previ, la seva intensitat i extensió temporal, la 
naturalesa dels crims perpetrats i el temps transcorregut des de la fi de les hostilitats. 
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Quan un règim deixa darrere seu grans violacions de drets humans el prinicipi de 
continuïtat de l’Estat en matèria de responsabilitat fa que el nou règim no pugui 
desentendre-se’n. En aquest sentit, cal citar, i no serà la darrera vegada, les 
sentències de la Cort Interamericana de Drets Humans (CIDH) i específicament la 
contundent sentència en el conegut cas Velásquez Rodríguez contra Hondures25 on 
diu: 

Según el principio de Derecho Internacional de la identidad o continuidad del Estado, la 
responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el 
transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho 
ilícito que genera la responsabilidad y aquél en que ella es declarada. Lo anterior es 
válido también en el campo de los derechos humanos, aunque, desde un punto de vista 
ético o político, la actitud del nuevo gobierno sea mucho más respetuosa de esos 
derechos que la que tenía el gobierno en la época en la que las violaciones se 
produjeron. 

 
Les transicions paradigmàtiques són aquelles en les quals es produeix un canvi de 
règim dictatorial a un de democràtic sense conflicte armat, però és evident que s’hi pot 
arribar com a resultat d’un procés de pau després d’un conflicte armat de caràcter 
intern o internacional. 
 
Un dels elements més debatuts en el moment de redactar la Resolució 2005/7026 i 
9/10 de la Comissió de Drets Humans de l’ONU (i complementària a la de l’informe 
general esmentada anteriorment) fou justament la noció de transició.  
 
Generalment parlem de justícia transicional en escenaris de transicions a la 
democràcia (1), transicions cap a la pau (2), però, en paraules de Teitel, sovint la 
justícia transicional es veu associada a escenaris polítics caracteritzats per una 
situació de violència (3) in a time of peace, political fragmentation, weak states and 
steady conflict27. Més encara, més enllà d’aquests tres casos també s’ha esgrimit la 
justícia transicional en casos com els de la consecució de la independència per part de 
les colònies (4) ja que malgrat no operar en aquests supòsits el principi de continuïtat 
de l’Estat perquè les obligacions convencionals adquirides per l’Estat anterior no 
vinculen el nou Estat, això no és així en el cas dels tractats internacionals en matèria 
de drets humans.28 
 
Històricament, la posició sovint no ha estat aquesta i es negava l’aplicació del dret 
internacional. Com exposa Chinchón29, hi ha molta literatura que ho justifica pel fet que 
els processos de transició condensen un conjunt de reptes, exigències o especificitats, 
i que hi ha en joc béns de tal importància com la pau o la democràcia, que les mesures 

                                              
25 CORT INTERAMERICANA DE DRETS HUMANS (1988, 29 de juny). Velásquez Rodríguez 
contra Honduras, (serie C, vol. 4, párrafo 184). 
26 ONU (2005, 20 d’abril). Derechos humanos y justicia de transición  Resolución de la Comisión 
de Derechos Humanos 2005/70, 59ª sesión [Aprovada sense votació. Cap. XVII, 
E/CN.4/2005/L.10/Add.17].  
27 TEITEL, R.G. (2000). Op.cit., p. 90. 
28 ONU (1997). Comité de Drets Humans, Observació General nº26. Document 
HR/GEN/1/Rev.9 (Vol1), p. 266. 
29 CHINCHON, J. (2009). “Formulando las preguntas correctas sobre los problemas de 
cumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes 
pasados”,  ALMQVIST, J., C. EXPOSITO coords. (2009). Justicia Transicional en Iberoamérica. 
Madrid: Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, pp. 343-356. 
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a implementar en aquests casos escapen a les pautes pròpies del dret internacional i  
superen la cotilla que les seves obligacions podrien imposar.  
 
Trobem també posicions on no es nega la possible aplicació del dret internacional en 
un procés de transició, però que en canvi sostenen que un cop acabat aquest, les 
obligacions que podien haver-se satisfet, i encara que s’haguessin ignorat durant 
aquest procés de transició, simplement s’acaben, s’esfumen i desapareixen. És 
interessant veure, l’any 2006, el que deia en el la rèplica del debat del Proyecto de Ley 
por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de 
quienes padecieron persecución o violencia durante la dictadura30 la vicepresidenta del 
Govern d’España, María Teresa Fernández de la Vega, quan afirmava que: 
 

Tampoco quiero entrar en la discusión (...) de no perder de vista que las normas 
internacionales a las que se hace referencia constantemente (...) lo que se ha venido a 
llamar la justicia transicional, es decir, un conjunto normativo de caràcter internacional 
que pretende asegurar, por supuesto, el respeto de los derechos humanos, bien enla 
resolución de los conflictos, bien en los procesos de transición de regímenes que han 
usado de manera sistemática y arbitraria la violencia en régimenes democráticos, para 
fortalecer de este modo las bases del nuevo Estado de derecho; a eso se refieren estas 
normas. Desde ese punto de vista, no hay paralelismo con una situación como la de 
nuestro país que ha hecho ejemplarmente y con éxito su transición hace treinta años.31 

 
En definitiva encara el 2006 es reescriu radicalment el principi de continuïtat de l’Estat i 
per extensió les regles més essencials que regeixen el Dret Internacional. 
 
A partir de la dècada de 1990 el conjunt d’institucions de justícia beroaméricà va 
començar a donar senyals de canvi i cal esmentar si més no dues de les sentències 
més conegudes que l’exemplifiquen i que mantenen el principi inalterable: la primera, 
l’any 1992, referint-se a les lleis argentines de “Punto Final”32, “Obediencia Debida”33 i 
del decret 1002/8934, la CIDH va afirmar: 
 

El efecto de la sanción de las Leyes y el Decreto fue el de extinguir los enjuiciamientos 
pendientes contra los responsables por pasadas violaciones de derechos humanos. 
Con dichas medidas se cerró toda posibilidad jurídica de continuar los juicios criminales 
destinados a comprobar los delitos denunciados; identificar a sus autores, sus 
cómplices y encubridores; e imponer las sanciones penales correspondientes (...) Con 
la sanción y aplicación de las Leyes y el Decreto, Argentina ha faltado a la obligación 
de garantizar los derechos a que se refiere el artículo 8.1, ha vulnerado esos derechos 
y violado la Convención (...) ha faltado a la obligación de garantizar los derechos 
consagrados en el artiículo 25.1 y ha violado la Convención (...) ha faltado al 
cumplimiento de su obligación que emana del artículo 1.1 y ha violado los derechos de 
los peticionarios que la Convención les acuerda.35 

                                              
30 BOCG, Nº A-99-1, de 8 de setembre de 2006. Llei  finalment aprobada com Ley 52/2007 de 
26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor 
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura en BOE nº 
310, 27 de diciembre de 2007. 
31 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2006, 14 de diciembre). Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados, Año 2006, VIII Legislatura, Número 222, Sesión Plenaria nº 206, 
celebrada el jueves 14 de diciembre de 2006, p.11270. 
32 CONGRESO ARGENTINO, Ley 23492 de 23 de desembre de 1986. 
33 CONGRESO ARGENTINO, Ley 23521 de 5 de juny de 1987. 
34 Decreto 1002/89 de 7 d’octubre de 1990. 
35 CIDH (1992). Informe Nº 28/92, Argentina, casos 10147, 10181,10240, 10262, 10309 i 
10311.  
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I va demanar que adoptés  
  

las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar los responsables de 
las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar. 36 

 
També podríem sumar-hi la decisió de la CIDH de 14 de març de 2001. La Corte va 
decidir per unanimitat que Perú tenia uns compromisos internacionals que l’obligaven, 
com a mínim a  
 

investigar los hechos para determinar las persones responsables de violacions de 
derechos humanos (...) asi como divulgar, públicamente los resultados de esta 
investogacióni sancionar a los responsables.37 

 
c. Principis i drets vinculats als Drets Humans.  
La conceptualització dels mecanismes de justícia transicional té molt a veure amb els 
principis i drets internacionals de drets humans i les obligacions dels Estats en aquesta 
matèria. Hi entrarem en detall però citem-los només ara inicialment per anar a buscar 
quins són aquests principis i obligacions. 
 
D’acord amb Freeman38 la justícia transicional posa l’accent en quatre mecanismes 
principals:  

‐ Els judicis (ja siguin civils o criminals, nacionals o internacionals, domèstics o 
estrangers). 

‐ Cossos d’esclariments de fets (ja siguin comissions de la veritat o altres cossos 
d’investigació nacionals o internacionals similars). 

‐ Reparacions. 
‐ Reformes de justícia (incloses reformes legals i constitucionals, i l’expulsió dels 

abusadors de posicions públiques a partir de purgues o processos de lustració.  

Doncs bé, les quatre formes principals de justícia transicional es corresponen molt de 
prop a les obligacions que tenen els Estats sota les lleis de drets humans 
internacionals: 

‐ Els judicis són el mitjà pel qual els Estats donen sortida a l’obligació d’investigar 
i castigar els responsables de serioses violacions de drets humans. 

‐ Els cossos d’esclariments de fets són el mitjà pel qual els Estats responen a 
l’obligació d’investigar i identificar els responsables de greus violacions de drets 
humans i les seves víctimes. 

‐ Les reparacions són la resposta a l’obligació de proveir restitució i compensació 
per les violacions de drets humans sofertes. 

‐ Les reformes de la justícia són finalment el mitjà per respondre a l’obligació de 
prendre mesures efectives per prevenir futures violacions greus de drets 
humans. 

El deure que té tot Estat a respectar i fer respectar els drets humans, segons el dret 
internacional, exigeix que s’adoptin mesures eficaces per lluitar contra la impunitat i 
que la perspectiva de les víctimes sigui un element essencial a l’hora d’abordar les 
violacions greus i sistemàtiques de drets humans. 
                                              
36 Loc. Cit. 
37 CIDH (2001,14 de març). Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros c. Perú). Sèrie C, 
vol. 75, paràgrafs 41, 44. 
38 FREEMAN, M. (2006). Truth Commission and Procedural Fairness. New York: Cambirge 
University Press, pp 5-7. 
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Amb l’objectiu de la protecció i la promoció dels drets humans en la darrera dècada 
s’ha anat configurant en el marc de les Nacions Unides un conjunt de principis que, de 
conformitat amb la Declaració i el Programa d’Acció de Viena i en interès de les 
víctimes de violacions dels drets humans, tenen per objectiu servir de directrius per 
ajudar els Estats a elaborar mesures eficaces de lluita contra la impunitat.  
 
Per tant, i reprenent la lògica anterior, cadascuna d’aquestes obligacions correspon a 
la vegada a uns drets individuals hereus de sentències com la Velásquez Rodríguez, 
l’esperit de la qual va acabar essent recolllida en el marc dels anomenats Principis 
Joinet (1997) i posteriorment reformulats i coneguts amb el nom de Principis Bassiouni 
de 2005. Això és: 

‐ L’obligació d’investigar, perseguir i castigar greus violacions de drets humans 
correspon al dret a la justícia. 

‐ L’obligació d’investigar i identificar víctimes i responsables d’ofenses de 
serioses violacions de drets humans correspon al dret a la veritat (o el dret a 
conèixer). 

‐ L’obligació de proveir restitució i compensació correspon al dret a la 
reparació39. 

‐ I, finalment, l’obligació de prevenir futures violacions de drets humans 
correspon al dret a la garantia de no repetició. 

Tenim, doncs, uns mecanismes de justícia transicional, obligacions de l’Estat i drets 
individuals, que requereixen d’una millor explicació i atenció. 
 
Veurem com els mecanismes de justícia transicional responen a les exigències 
d’aquests principis i drets vinculats als Drets Humans. 
 
 
1.2.4.  La justícia transicional. Un sistema complex de justícia 
 
La finalitat de la justícia transicional és aconseguir un model complex de justícia, 
multidimensional, en funció de l’objectiu que pretén assolir: l’estabilitat de la societat, 
armonitzant les peticions de les víctimes i els drets dels perpetradors d’ofenses, la 
recerca de la veritat i la reconciliació de la població. 
 
La possibilitat que la justícia en aquest període sigui parcial ve matisada per la 
capacitat de la justícia transicional d’introduir en el procés de transició components 
objectius basats en les normes i principis jurídics internacionals que orienten una 
apropiada concepció de la justícia. 
 
Cal recordar en aquest punt l’Informe del Secretari General de l’ONU S/2004/616 on 
s’esmenta la justícia com a ideal de responsabilitat i equitat en la protecció i 
reclamació dels drets i la prevenció i càstig de les infraccions. És a dir que ha de tenir 
en compte tres aspectes:  
1) els drets de l’acusat; 
2) els interessos de les víctimes i  
3) el benestar de la societat en el seu conjunt.  
 
                                              
39 ONU (2005, 8 de febrer). Op. Cit. // ONU (2006, 9 de gener). Estudio sobre el derecho a la 
verdad. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las  Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Document E/CN.4/2006/91.    
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Així, haurà de tenir una noció multidimensional que inclogui: 
a. la justícia retributiva (retribució per les violacions comeses); 
b. la justícia restauradora (la reparació de les víctimes i la reconciliació de les 

parts enfrontades); 
c. la justícia de transacció, (aquella que es dóna quan hi ha una negociació per a 

un resultat equilibrat entre les demandes de les parts i la pau social) i  
d. la funció de prevenció per tal que no es tornin a  repetir aquelles atrocitats.40 

 
En el seu informe, recorda que l’aplicació de tots els mecanismes haurà de tenir uns 
resultats en conformitat als estàndars i obligacions legals internacionals. 
 

Transitional justice consists of both judicial and non-judicial mechanisms, including 
prosecution initiatives, facilitating initiatives in respect of the right to truth, delivering 
reparations, institutional reform and nacional consultations. Whatever combination is 
chosen must be in conformity with international legal standards and obligations41. 

 
Analitzem-les amb una mica de detall. 
 

a. Justícia retributiva 
La justícia retributiva s’imposa en nom de la comunitat i no està orientada a las 
víctimes. En el pla jurídic internacional les conductes punibles, estiguin o no  tipificades 
al dret intern d’allà on hagin ocorregut, seran les considerades com crims de Dret 
Internacional les que segueixen: 
‐ El genocidi (Art 6 Estatut de la CPI). 
‐ Els crims de guerra (Art 8 Estatut de la CPI). 
‐ Els crims contra la Humanitat (Art 7 Estatut de la CPI). 
‐ Aquells presents en diversos tractats internacionals en matèria de drets humans 

que preveuen l’obligació de l’Estat firmant de tipificar com a delicte en el seus 
ordenaments jurídics la lesió de determinats drets humans fonamentals (Convenció 
contra la Tortura de 1984 o Convenció Internacional per a la protecció de totes les 
persones contra les desaparicions forçades de 2006). 

b. Justícia restauradora/restaurativa 
La justícia restaurativa és una aproximació a la justícia penal que posa èmfasi en la 
reparació del mal causat a les persones i a les seves relacions interpersonals més que 
no en el càstig dels qui han delinquit. El prinicipi fonamental de la justícia restaurativa 
és que el comportament criminal no només viola la llei sinó que fa mal a les víctimes i 
a la comunitat. Per tant, les mesures que es basen en aquesta perspectiva de justícia 
s’articulen com un procés durant el qual s’implica en la resolució del conflicte tant a les 
víctimes com als agressors. I sovint també a les comunitats a les que pertanyen i/o al 
conjunt de la societat. La participació de les parts  
 

is an essential part of the process that emphasizes relationship building, reconciliation 
and the development of agreements around a desired outcom between victims and 
offender42. 

 
Aquests mecanismes són, doncs: 1) flexibles, 2) una resposta al crim, resposta que 
respecta la dignitat i igualtat de cada persona i intenta forjar l’enteniment entre les 
                                              
40 BONET PÉREZ, J., ALIJA FERNÁNDEZ, R. (2009). Op. Cit., pp. 126. 
41 ONU (marc 2010). Guidance Note of the Secretary-General ‘United Nations Approach to 
Transitional Justice’. 
42 ONU (2006). United Nations Office on Drugs and Crime. Handbook on Restorative Justice 
Programmes. New York: United Nations, p. 6. 
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parts implicades i promou l’harmonia social, 3) una alternativa viable al sistema penal 
formal, que pot utilitzar-se conjuntamet amb aquest i amb altres formes de justícia com 
la retributiva i 4) incorporen la resolució de conflictes i s’ocupen de les causes 
subjacents al conflicte a més de tenir en compte les necessitats de les víctimes43. 
 

c. Justícia transaccional 
En l’actualitat l’ordenament jurídic internacional imposa obligacions als Estats en 
matèria de drets humans i, en conseqüència, la negociació durant el període de 
transició ja no es planteja en termes excloents (pau o justícia) sinó complementaris 
(pau i justícia) i el que està en joc no són la justícia i la pau sinó quanta justícia i 
quanta pau són necessàries per “garantir una pau sostenible, perquè es reconegui el 
patiment sofert per les víctimes i es revitalitzi o enforteixi la democràcia.44 
 

d. La funció preventiva 
La funció preventiva és la darrera de les finalitats per garantir una pau duradora. Els 
fronts per obtenir-la són diversos, com ara els canvis estructurals a l’interior de l’Estat 
(reformes polítiques, socials, econòmiques, operar una modificació institucional o 
insertar transversalment la qüestió dels DDHH a totes les dimensions de la vida 
social). 
 
 
1.2.5.  Mecanismes de justícia transicional 
 
Els mecanismes de justícia transicional són diversos i la pràctica internacional dels 
últims anys ha mostrat que hi ha una preferència d’uns sobre els altres. Però de 
manera general podem parlar, recordant la cita anterior de Freeman, de quatre grans 
àmbits: 
‐ Els processos judicials contra els responsables de violacions greus de drets 

humans i del Dret Internacional Humanitari. És la justícia penal de transició 
(Criminal Justice). 

‐ Els mecanismes de cerca de la veritat exemplificats en les comissions de la veritat 
(Historical Justice). 

‐ La reparació de les víctimes de violacions de drets humans (justícia restauradora o 
Reparatory Justice). 

‐ La reforma institucional (sovint associada també a la justícia administrativa, les 
purgues o vetting i les depuracions en les lustrations dels països ex-comunistes). 

Els processos judicials intenten reprimir i perseguir; els mecanismes de cerca de la 
veritat satisfan el deure d’investigar i informar, els mecanismes de reparació satisfan 
aquest dret de les víctimes, i la reforma institucional permet prevenir futures violacions 
de drets humans. Així, un procés de justícia transicional que incorpori aquests quatre 
mecanismes complirà adequadament amb les exigències que imposa el Dret 
Internacional Públic. Com diu el document del Secretari General de l’ONU citat 
anteriorment, 
 

26. Cuando sea necesaria una justicia de transición, las estrategias utilizadas deben 
ser holísticas y prestar una atención integrada a los procesos, las indemnizaciones, la 
búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes y las 
destituciones o a una combinación adecuada de los elementos anteriores. Las 

                                              
43 ONU (2006). Op Cit., pp. 7-8. 
44 DUGGAN, C. (2005). “Prólogo”, A. RETTBERG ed. Entre el perdón y el paredón. Preguntas y 
dilemas de la Justicia Transicional. Bogotà: Uniandes, pp. viii. 
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Naciones Unidas deben considerar por medio de la planificación anticipada y la 
consulta previa qué interacción hay entre los distintos mecanismos de la justicia de 
transición, a fin de asegurarse de que no entren en conflicto los unos con los otros. 45 

 
1. Els processos judicials 

 
Des del punt de vista de l’adopció de mesures jurisdiccionals penals dins del context 
internacional, concebudes com a mesures de justícia transicional, és possible 
identificar quatre moments al llarg dels quals s’han anat incorporant diferents 
dimensions de justícia en la configuració dels processos judicials. 
 

a. L’establiment de Tribunals Militars Internacionals a la fi de la II Guerra Mundial. 
És el moment de la creació dels Tribunals Militars Internacionals de Nuremberg 
i Tòquio. Amb aquests tribunals, es va introduir a l’ordenament jurídic 
internacional el principi de responsabilitat penal de l’individu, la determinació 
del qual es faria a través d’un procés legalment establert en el qual 
s’observessin les garanties del judici just. 

L’etiqueta de tribunal de vencedors correcte no hauria de confondre’s amb una 
justícia de vencedors tal com volia Churchill. L’establiment del tribunal, 
promogut sobretot per l’administració americana, va suposar un primer gran 
pas endavant enl donar preferència a un procés amb totals garanties davant la 
venjança atàvica. 

 
b. A principis dels anys noranta, els conflictes de l’ex-Iugoslàvia i Rwanda van fer 

que el Consell de Seguretat de l’ONU adoptés una mesura novedosa: la 
creació de dos tribunals que enjudiciarien els responsables de les greus 
violacions de dret humanitari i de drets humans comeses en ambdós territoris46. 
A diferència dels Tribunals Militars Internacionals, el Tribunal Penal 
Internacional per a l’Antiga Iugoslàvia (ICTY / TPIY) i el Tribunal Penal per a 
Rwanda (TPIR) són tribunals autènticament internacionals, tant pels principis i 
normes que els regeixen com per la seva composició, que evidencia la cura per 
tal que no siguin percebuts com a tribunals que imparteixin la justícia dels 
vencedors. L’establiment dels tribunals va tenir també dures crítiques: en 
primer lloc, per la seva ubicació a La Haya (TPIY) i Arusha (TPIR), que feia 
impossible la implicació activa en els procediments de les famílies de les 
víctimes. En segon lloc, alguns grups ètnics es van considerar més discriminats 
que protegits; en tercer lloc, perquè no han servit per a assolir la reconciliació, i, 
en quart lloc, i com a  darrer exemple, pel seu altíssim cost en relació amb les 
poques sentències dictades i, més, si es compara amb les necessitats dels 
sistemes nacionals d’administració de justícia. Més encara, s’ha criticat 
l’actuació d’aquestes instàncies per la poca o nul·la ingerència i incidència en 
les societats que haurien de ser suposadament beneficiàries de les seves 
activitats, tot generant una sensació d’allunyament de les realitats nacionals. 
També es va criticar la manca de relació real i formal dels tribunals 
internacionals amb els del país, amb els advocats locals i altres agents de 
justícia nacionals amb la finalitat d’incidir estructuralment i deixar un llegat que 
perdurés més enllà del període d’existència d’aquests esforços internacionals. 

                                              
45 ONU (2004, 3 d’agost). Op. Cit., p.26 
46 ONU (1993-1994). Resolucions del Consell de Seguretat 827 (1993) i 955 (1994). Document 
S/RES/827 (1993) pel qual es crea el Tribunal Penal Internacional per a l’Antiga Iugoslàvia 
(TPRY) i S/RES/955 (1994) que estableix el Tribunal penal Internacional per a Rwanda (TPIR). 
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Amb tot, gràcies a la creació dels Tribunals Internacionals ad hoc de l’antiga 
Iugoslàvia i de Rwanda, s’han enjudiciat desenes d’individus per violacions del 
dret penal internacional, i ja han emès sentències condemnatòries de primer 
ordre i magnitud. Aquests tribunals van crear jurisprudència i van establir 
normes de justícia importants. 

 
c. El 1998 va ser quan es va fixar la possibilitat de crear un Tribunal Penal 

Internacional Permanent: La Cort Penal Internacional (CPI). La CPI es va crear 
amb una finalitat no solament retributiva sinó també preventiva, com es posa 
de manifest en el seu preàmbul en què els Estats es mostren decidits “a posar 
fi a la impunitat dels autors d’aquests crims i a contribuir així a la prevenció de 
nous crims”. La dimensió restaurativa hi és quasi inexistent, ja que les víctimes 
no tenen cap control sobre el procés judicial. 

 
L’Estatut de la CPI va entrar en vigor l’1 de juliol de 2002, amb una celeritat 
impensable al moment de la seva adopció. Fins a 1 de febrer de 2012, 120 
països han ratificat el seu Estatut, essent les darreres incorporacions Tuníssia 
(22-6-2011) Cabo Verde (11-10-2011), Vanuatu ( 2-12-2011) i Guatemala (2-4-
2012 en vigor a 1-7-2012). 

 
d. Entre la data d’adopció de l’Estatut i la seva entrada en vigor, en previsió que 

aquesta s’allargués (i la previsió era a llarg termini) es van establir tribunals 
penals de caràcter mixt interno-internacionals, també anomenats tribunals 
híbrids. Es tracta d’òrgans judicials que comparteixen elements tant nacionals 
com internacionals en tres àmbits: 
o La creació: es creen d’acord amb l’Estat implicat i amb la participació de la 

societat internacional. 
o L’estructura (tant en jutges com en fiscalia): hi ha tant nacionals de l’Estat 

de què es tracti, com experts internacionals. 
o El dret que s’aplica: una barreja de crims de Dret Internacional i delictes 

tipificats a l’ordenament jurídic intern. 

Trobem com a exemples paradigmàtics: 
o Les Sales Especials per a Greus Crims del Tribunal del Districte de Dili 

(Timor Oriental, 2000). 
o Cort Especial per a Sierra Leone (2000). 
o Sales per a Crims de Guerra de Kosovo (2000). 
o Sales Especials per a l’Enjudiciament del Khmer Roig a Cambodja (2001, 

establertes finalment el 2003). 
o Sala de Crims de Guerra a la Cort de Bòsnia-Herzegovina (2002). 

Així, aquelles crítiques als TPIY i TPIR van obtenir resposta. D’una banda, els 
Tribunals ad hoc esmentats, en seu procés de tancament, van començar a tenir una 
relació més cooperativa amb els tribunals locals. D’una altra banda, a conseqüència 
d’aquests tribunals es va començar a gestar la creació de la Cort Penal Internacional i 
es van començar a constituir els tribunals híbrids, la composició i naturalesa dels quals 
es van basar en la combinació d’allò internacional amb el nacional tant pel que fa als 
fonaments legals com al personal que els componia. Més encara, la CPI ha procurat 
mantenir una relació professional estreta amb les autoritats locals a través de la seva 
Unitat de Complementarietat.  
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De fet, aquesta lògica de complementarietat, podria permetre que la CPI tingués el seu 
major èxit no tant tirant endavant determinats casos, sinó justament no tenint la 
necessitat de fer-ho, en el moment en què tots i cadascun dels països acabin amb la 
impunitat i posin els seus tribunals nacionals a judicar els delictes més greus d’acord 
amb els estàndards internacionals. 
 
En aquesta direcció el tribunal híbrid de Sierra Leone s’ha plantejat treballar més enllà 
del seu mandat temporal en camps com la formació i la difusió de la seva tasca amb el 
mateix objectiu que el que persegueix la CPI i per l’estratègia de conclusió dels 
tribunals ad hoc: aconseguir que el sistema nacional de justícia camini amb respecte 
cap als estàndards internacionals mínims i sigui, una vegada quedi ben reforçat, el 
principal responsable en el combat contra la impunitat. Malgrat aquest objectiu comú, 
aquest propòsit no ha tingut fins ara la incidència esperada47. 
 
Actualment, les jurisdiccions nacionals coexisteixen amb les jurisdiccions 
internacionals i mixtes, que s’articulen d’acord amb els principis de complementarietat 
o primacia. 
 
El prinicipi de complementarietat entre la CPI i els òrgans interns, implica que aquestsa 
només entrarà a conèixer un cas quan els Estats amb competència per fer-ho no 
vulguin o no puguin fer-ho. En el cas del prinicpi de primacia, hi ha l’atribució 
excepcional d’una competència preferent a certs tribunals internacionals en relació 
amb els interns i els tribunals híbrids. Finalment, cal recordar l’existència també del 
principi de jurisdicció universal, que permet l’atribució de competència per jutjar crims 
de Dret Internacional als tribunals de qualsevol Estat que manifesti el seu interès en 
què aquests abusos no quedin impunes. 
 
El dret a la justícia implica, doncs, importants obligacions de l’Estat en matèria 
d’administració de justícia per evitar abusos o irregularitats en l’aplicació dels 
mecanismes judicials ordinaris en l’enjudiciament de violacions de drets humans i de 
crims internacionals. La robustesa dels mecanismes internacionals fa que aquesta 
obligació faci cada vegada més difícil que els Estats reconeguts com a tals al si de les 
nacional Unides n’escapin.  
 

2. Els mecanismes de recerca de la veritat (i el dret a la veritat) 
  
El coneixement de la veritat es considera un element necessari per a la recuperació de 
la societat post-conflicte, ja que es configura com a dret individual però també com un 
dret de cada poble a conèixer la veritat del seu passat perquè s’entén que la història 
de l’opressió forma part del patrimoni d’un poble. En conseqüència, els Estats tenen 
l’obligació de preservar arxius i proves per evitar l’oblit de la memòria col·lectiva.  
 
D’acord amb Capellà48 
 

El reconeixement d’aquest dret té com a objectiu evitar que sorgeixin tesis revisionistes 
i negacionistes, assegurar el dret de les víctimes i els seus familiars a conèixer les 
circumstàncies en les quals es van cometre les violacions dels drets humans dels quals 
foren objecte i, així mateix, l’obligació de l’Estat de fer efectiu el dret a saber en 
processos no judicials que complementin la funció del poder judicial, com per exemple, 

                                              
47 ROTH-ARRIAZA, N., A. BERNABEU (2009). “Justicia Transicional como un proceso híbrido”, 
ALMQVIST, J., C. EXPOSITO, Carlos coords. Op. Cit. pp. 294-296. 
48 CAPELLÀ ROIG, M. (2009). Op.cit., pp. 232. 
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amb el ja esmentat establiment de comissions de la veritat o el lliure accés als arxius 
sobre la repressió.  

 
El dret a la veritat ha quedat fixat en l’àmbit de les Nacions Unides des de la meitat de 
la primera década del segle XXI. És clau en aquest sentit l’Informe de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el 
contenido, la naturaleza y el alcance del derecho a la verdad de 9 de gener de 200649.  
 
L’informe venia precedit d’una resolució sense precedents de la UN Commission on 
Human Rights Resolution 2005/66, Right to truth en la qual es comminava l’Oficina de 
l’Alt Comissionat pels drets humans a preparar un estudi sobre el dret a la veritat, 
inclosa la informació en la base, abast i contingut del dret en el marc de la llei 
internacional, així com les millors pràctiques i recomanacions per a la seva 
implementació efectiva.  
 
Sembla essencial, doncs, examinar què diu l’Informe50 en el seu paràgraf 38, on 
estableix: 
 

Puesto que inicialmente el derecho a la verdad se relacionó con los casos de personas 
desaparecidas, su significado se centró en conocer la suerte y el paradero de esas 
personas. Sin embargo, en la medida en que el derecho internacional ha evolucionado 
en relación con el derecho a la verdad para abarcar todas las situaciones de 
violaciones graves de los derechos humanos, el ámbito de aplicación material de ese 
derecho también se ha ampliado para influir otros elementos. Estos son, en suma, el 
derecho a solicitar y a obtener información sobre lo siguiente:  las causas que dan lugar 
al trato injusto que recibe la vÌctima; las causas y condiciones relativas a las violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las infracciones 
graves del derecho internacional humanitario; los progresos y resultados de la 
investigación; las circunstancias y los motivos por los que se perpetraron los hechos 
delictivos en el derecho internacional y las violaciones manifiestas de los derechos 
humanos; las circunstancias en que se produjeron las violaciones; en caso de 
fallecimiento, desaparición o desaparición forzada, la suerte y el paradero de las 
víctimas; y la identidad de los autores. 

 
I en el 58 i 59 i 60 
 

58 En los casos de violaciones manifiestas de los derechos humanos, como la tortura, 
las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas, las infracciones graves 
del derecho humanitario y otros actos delictivos en el derecho internacional, las 
víctimas y sus familiares tienen derecho a saber la verdad.  El derecho a la verdad 
también tiene un aspecto social: la sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre 
los acontecimientos del pasado que se refieren a la comisión de crímenes aberrantes, 
así como sobre las circunstancias y los motivos por los que se perpetraron, a fin de 
evitar que se repitan en el futuro. 
 
59 El derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos 
que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias 
específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación (…). 
 

                                              
49 ONU (2006, 9 de gener). Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos sobre el contenido, la naturaleza y el alcance del derecho a la 
verdad. Document E/CN.4/2006/9. Es pot llegir sencer a: 
<http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/to/120.pdf> 
50 El destacat és nostre. 
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60  El derecho a la verdad como derecho independiente es un derecho fundamental de 
la persona y, por consiguiente, no debe estar sujeto a restricciones. Habida cuenta de 
su carácter inalienable y su estrecha relación con otros derechos que no admiten 
suspensión, como el derecho a no sufrir torturas y malos tratos, el derecho a la verdad 
debe considerarse como un derecho que no se puede suspender. Las amnistías y 
otras medidas análogas y las restricciones al derecho a solicitar información nunca 
deben utilizarse para limitar, denegar o perjudicar el derecho a la verdad, que está 
estrechamente vinculado a la obligación de los Estados de combatir y erradicar la 
impunidad51. 
 

Aquest informe ha estat la base per a l’anàlisi posterior de com s’ha anat implementant 
aquest dret per part dels països i les mateixes Nacions Unides52. Per exemple, 
l’Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos – El derecho a la Verdad. 
 

a. Un repàs de la conceptualització del dret a la veritat 
  

Arribar a les declaracions i informes contundents aprovades al si de les Nacions 
Unides ha estat, però, un procés lent i que arrenca de molt abans. El "dret a la veritat" 
ha experimentat un gran desenvolupament des de mitjans dels anys vuitanta, i d'una 
manera particular en l'àrea llatinoamericana, amb un paper destacat de la Cort 
Interamericana de Drets Humans i de la Comissió Interamericana de Drets Humans 
(CDIH). 
 
El coneixement de la veritat, doncs, des de la sentència, es converteix per a l’Estat en 
obligació, la d’investigar les greus violacions de drets humans. La primera sentència 
clau és, altre cop, l’esmentada Velásquez Rodríguez.53 

 
La de investigar es como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento 
que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un 
resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una 
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y 
ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión 
de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus 
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad 
pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el 
agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si 
sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados 
por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado. 

 
                                              
51 E/CN.4/2006/91, pár. 38, 58, 59 i 60. 
52 ONU (2007, 6 de juliol). Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos – El derecho a la Verdad. Document A/HRC/5/7. 
Aquest document és pot consultar de manera completa a: 
<http://www.villaverde.com.ar/archivos/File/investigacion/verdad-justicia/derecho-verdad-alto-
comisionado-2007.pdf>  
En la seva primera pàgina exposa que “el presente informe se presenta en cumplimiento de la 
decisión 2/105 del Consejo de Derechos Humanos en que éste pedía a la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (…) que preparara un informe de seguimiento del 
estudio sobre el derecho a la verdad, que comprendiera las mejores pràcticas nacionales e 
internacionales y, en particular, las medidas legislativas, administrativas o de otra índole, así 
como los aspectos individuales y sociales de este derecho, teniendo en cuenta los puntos de 
vista de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
competentes, para examinarlo en su quinto período de sesiones, en junio de 2007". 
53 CORT INTERAMERICANA DE DRETS HUMANS (1988, 29 de juny). Op.Cit., p. 177 
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La Comissió (CDIH), en l'Informe 25/9854, va establir el contingut del dret a la veritat 
pel que fa a les greus violacions dels drets humans com una cosa independent de 
l'obligació de castigar els culpables. Aquest dret implica una obligació de l'Estat davant 
les víctimes i davant la societat d'investigar els fets i donar informació veraç (la "veritat 
íntegra"). 
 
Més recentment, cal citar la Resolución de la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos -AG/RES. 2509 (XXXIX-O/09) - 4/6/2009 (OEA) de la sessió 
celebrada a San Pedro Sula, Hondures, del 2 al 4 de juny de 200955. 
 

b. Els possibles mecanismes existents 
 
Un dels mecanismes més evidents per donar resposta al dret a la veritat és el de les 
comissions de la veritat, la definició de les quals quedarà ben centrada en les pàgines 
que segueixen. Amb tot, és important citar una enorme variabilitat i casuística 
d’organismes i cossos que de manera nacional o internacional duen a terme 
investigacions en el marc dels drets humans i que responen també a la voluntat de 
respondre al dret a la veritat dels individus i les societats en les que conviuen. Són els 
anomenats fact-finding bodies o mecanismes de coneixement de la veritat. Freeman56 
ditingeix, si més no, els següents: 
 
‐ Investigacions dutes a terme per Organitzacions No Governamentals de Drets 

Humans. En són exemples Amnistia Internacional o Human Rights Watch però 
també els informes fets per ONGs nacionals a Uruguay (Nunca Mas57 feta pel 
Servicio de Paz y Justicia - SERPAJ) o a Brasil (Nunca Mais58, dut a terme per 
l’Arxidiòcesi de Sao Paulo entre 1979 i 1982 i publicat el 1986), per exemple.  

                                              
54 Veure <http://www.cidh.org/annualrep/97span/Chile11.505.htm> / CDIH Informe 25/98 de 7 
de abril de 1998. 
55 En els punts 2 a 5 de la resolució, resol: 
2. Acoger con satisfacción la creación en varios Estados de mecanismos judiciales específicos, 
así como otros mecanismos extrajudiciales o ad hoc, como las comisiones de la verdad y la 
reconciliación, que complementan el sistema judicial para contribuir en la investigación de las 
violaciones de los derechos humanos y las del derecho internacional humanitario, y valorar la 
preparación y publicación de los informes y decisiones de esos órganos. 
3. Alentar a los Estados interesados a difundir y aplicar las recomendaciones formuladas por 
mecanismos nacionales extrajudiciales o ad-hoc como las comisiones de la verdad y 
reconciliación, y a vigilar su implementación en el ámbito interno, así como a informar sobre la 
observancia de las decisiones de los mecanismos judiciales. 
4. Alentar a otros Estados a que estudien la posibilidad de crear mecanismos judiciales 
específicos y, según proceda, comisiones de la verdad u otras de similar naturaleza, que 
complementen el sistema judicial para contribuir a investigar y castigar las violaciones 
manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. 
5. Alentar a los Estados y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro 
del ámbito de su competencia, a que presten a los Estados que así lo soliciten la asistencia 
necesaria y adecuada sobre el derecho a la verdad, a través de, entre otras acciones, la 
cooperación técnica y el intercambio de información relativas a medidas administrativas, 
legislativas y judiciales nacionales aplicadas, así como de experiencias y mejores prácticas que 
tienen por objeto la protección, promoción y aplicación de este derecho. 
56 Veure FREEMAN (2006). Op. Cit., pp .40- 69. 
57 Consultable a: 
<http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/wp-content/uploads/2009/05/completo.pdf>  
58 Consultable a: 
<http://www.dhnet.org.br/dados/projetos/dh/br/tnmais/index.html>  
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‐ Comissions nacionals de Drets Humans, Defensors del Poble, Sindicatures. 
‐ Observatoris permanents multilaterals ad hoc sobre drets humans. Per exemple, la 

Comissió Interamericana de Drets Humans, o bé l’Oficina de l’Alt Comissionat de 
Drets Humans de l’ONU. 

‐ Comissions d’investigació nacionals ad hoc sobre drets humans; on Freeman 
inclou les Comissions de la Veritat. Però també hi inclou les que investiguen un 
esdeveniment específic (la revolució de vellut a Txecoslovàquia), temàtic (la Royal 
Commission on Aboriginal Peoples in Canada, del 1991), sociohistòric (la US 
Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians, del 1982) o 
institucional (investigació interna sobre racisme a l’interior de les forces policials, 
per exemple). 

‐ Exàmens de metges forenses i exàmens mèdics. 
‐ Comissions d’investigació multilaterals sobre drets humans. Per exemple, l’ONU a 

través dels seus cossos com el Consell de Seguretat, el Secretari General, la 
Comissió de Drets Humans, per exemple, en la investigació dels crims de guerra a 
l’exIugoslàvia, Rwanda, Burundi, Timor-Est o Sudan. 

‐ Organismes permanents nacionals i multilaterals ad hoc de compensació i 
reparació de drets humans. Han estat establerts per exemple a Alemania per als 
supervivents de l’Holocaust, a Argentina (per diverses famílies de la repressió 
militar) entre d’altres. 

‐ Organismes permanents nacionals i multilaterals de drets humans ad hoc de 
depuració i lustració. En poden ser exemples els cossos creats després de la 
Segona Guerra Mundial de desnazificació o desfeixistització a Itàlia o Alemanya, 
per exemple. 

‐ Organismes permanents multilaterals ad hoc de presentació de queixes en l’àmbit 
dels drets humans. És per exemple la Comissió Interamericana de Drets Humans 
on es pot dirigir tothom qui senti vulnerats els seus drets humans d’acord amb la 
Convenció Americana de Drets Humans del 1969, per posar un exemple. 

‐ Informes governamentals de pràctiques de drets humans en països estrangers. 
Podria ser el cas de les investigacions del govern holandés sobre la intervenció 
dels seus cascos blaus en el context de la matança de Srebrenica i crims de 
guerra a l’exIugoslàvia. 

‐ Tribunals administratius nacionals permanents referits als drets humans (per 
exemple, en l’àmbit del dret a l’habitatge digne, drets de refugiats). 

 
3. Reparacions 

 
L’obligació de reparació a les víctimes pels danys causats per violacions de drets 
humans es deriva directament de la normativa internacional. Hi ha l’obligació de 
reparar. Però això no ha estat sempre així. Cal recordar la inexistència de reparacions 
a les víctimes en el marc dels judicis de Nuremberg. Les primeres reparacions 
relacionades amb la Segona Guerra Mundial es van emmarcar en el dret post-conflicte 
i van ser imposades pels aliats a Alemanya per indemnitzar o reparar les víctimes del 
règim nazi. El caràcter innovador del programa alemany de reparacions va consisitir a 
no limitar-se a a unes compensacions interestatals com les prestades després de la 
Primera Guerra Mundial, sinó que cobrien tant els danys causats per la guerra, com 
per l’Holocaust i es beneficiaven víctimes individuals de l’Holocaust amb 
independència de la seva nacionalitat. Més endavant, ja  a Xile i Argentina hi van 
entrar amb mesures fetes des de les polítiques públiques per a la població beneficiària 
amb mesures relacionades entre elles, de les quals en parlarem més endavant. 
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El marc actual de dret a la reparació es troba regulat pel Document A/RES/60/147, 
Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 2005, 
en els Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas, de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humaos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones, d’acord amb els quals la reparació ha de ser plena i efectiva i s’ha de 
donar de manera apropiada i proporcional a la gravetat de la violació dels drets i a les 
circumstàncies de cada cas.59 Aquests principis complementen els principis per la lluita 
contra la impunitat. 
 
Es poden emprar diferents formes de reparació: 
‐ La restitució, és a dir, retornar a la víctima a la situació anterior a la violació dels 

seus drets. 
‐ L’indemnització, pels danys econòmicament avaluables causats per la violació dels 

drets, incloent els danys físics o mentals, danys materials i morals, pèrdua 
d’oportunitats o les despeses derivades de serveis mèdics o de l’assistència 
jurídica. 

‐ La rehabilitació, mitjançant la prestació d’assistència mèdica i psicològica, i serveis 
jurídics i socials. 

‐ La satisfacció, o reparació moral60. (veure paràgraf 22 de l’esmentat document 
A/RES/60/147.  

‐ Les garanties de no repetició. 
 
En el document queden redactades de la manera que segueix en els paràgrafs 15, 18-
23: 

IX. Reparación de los daños sufridos 
15. Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, 
remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación 
ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a 
su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados 
concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan 
atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales 
de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. 
Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a 
dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la 
víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima. 
(...) 
18. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de 
la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según 
se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 
19. La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación 
anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o 
la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, 

                                              
59 ONU (2005, 16 de desembre). Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU. 
Documento A/RES/60/147. 
60 Veure paràgraf 22 de l’anterior document A/RES/60/147.  
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según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos 
humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de 
residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. 
20. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la 
gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios 
económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario, tales como los siguientes: 
a) El daño físico o mental; 
b) la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones 
sociales; 
c ) los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; 
d ) los perjuicios morales; 
e ) los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y 
servicios psicológicos y sociales. 
21. La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios 
jurídicos y sociales. 
22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o 
parte de las medidas siguientes: 
a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; 
b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la 
medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los 
intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han 
intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; 
c) la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños 
secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para 
recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de 
la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; 
d) una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y 
los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; 
e) una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 
responsabilidades; 
f ) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 
violaciones; 
g) conmemoraciones y homenajes a las víctimas; 
h) la inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza 
de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles. 
23. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de 
las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: 
a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas 
armadas y de seguridad; 
b) la garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las 
normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la 
imparcialidad; 
c) el fortalecimiento de la independencia del poder judicial; 
d) la protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la 
información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos 
humanos; 
e) la educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad 
respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la 
capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
así como de las fuerzas armadas y de seguridad; 
f) la promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, 
en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el 
personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios 
de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las 
fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; 
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g) la promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos 
sociales; 
h) la revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de 
las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del 
derecho humanitario o las permitan. 

 
Les reparacions compleixen tres funcions principals: 
‐ Ajudar les víctimes a afrontar les pèrdues materials; 
‐ donar un reconeixement oficial al seu patiment per part de l’Estat; 
‐ dissuadir l’Estat de cometre nous abusos en el futur. 

Es poden activar de moltes maneres, des de mesures legislatives a procediments 
judicials de caràcter civil. L’ideal seria emprar mecanismes de reparació que s’orientin 
a aconseguir un equilibri entre l’atenció de casos individuals i les necessitats 
col·lectives presents i futures, afavorint reformes més profundes que operin una 
transformació de la societat destinada a corregir les desigualtats. 
 

4. Reforma institucional 
Els processos de justícia transicional apareixen també orientats a l’enfortiment de les 
institucions pròpies de l’Estat democràtic i de dret, com una manera de prevenir futurs 
abusos. 
‐ Reforma de l’estructura i funcions dels òrgans constitucionals; 
‐ Reforma de l’ordenament jurídic i l’enfortiment de l’Estat de dret; 
‐ La reforma del personal vinculat a les institucions estatals (depuracions i purgues i 

lustració o Vetting and Lustration) 
 

1.2.6.  Aportacions des de 2010: el paper de l’ONU i la UE 
 
Recentment, a demanda del Consell de seguretat de l’ONU es va presentar l’Informe 
del Secretario General. S/2011/634. El estado de derecho y la justicia de transición en 
las sociedades que sufren o han sufrido conflicto, del 12 d’octubre de 2011. Es 
tractava d’avaluar els progressos aconseguits en l’aplicació de les recomanacions 
contingudes a l'Informe del 2004 del Secretari General sobre El estado de derecho y la 
justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos (el ja 
mencionat S/2004/616) i, en aquest context, examinar la possibilitat d'adoptar noves 
mesures relatives a la promoció de l’Estat de Dret. 
 
De manera específica referida als elements de justícia transicional, es demana un 
major recolzament a la Cort Penal Internacional, apoderament per part dels seus 
representants per enfortir a nivell local l’Estat de Dret, fer esment en la justícia de 
transició específicament a les dones i els nens, no acceptar amnisties, donar major 
atenció als drets de les víctimes, donar major impuls a les recomanacions dels 
informes i exigir la rendició de comptes dels responsables d’ofenses i, en aquest sentit, 
a la cooperació amb els mecanismes internacionals i híbrids de justícia en la detenció 
de sospitosos de delictes tipificats pel dret internacional. De manera específica s’hi 
diu61: 

64. Se alienta al Consejo de Seguridad a redoblar su apoyo a la Corte Internacional de 
Justicia, solicitando opiniones consultivas y recomendando que las partes refieran sus 

                                              
61 ONU (2011, 12 d’octubre). Informe del Secretario General. S/2011/634 El estado de derecho 
y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, paràgrafs 64-
70. 
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asuntos a una instancia de decisión internacional cuando corresponda, entre otras 
medidas.  
65. El Consejo de Seguridad debería alentar al personal directivo superior de las 
Naciones Unidas, incluidos los Coordinadores Residentes y los Representantes 
Especiales del Secretario General, a continuar expresando su apoyo a las actividades y 
los programas que fortalecen el estado de derecho en el diálogo de alto nivel con las 
autoridades nacionales.  
66. Se alienta al Consejo de Seguridad a que, a la hora de elaborar los mandatos, 
considere hacer referencia explícita al carácter necesario de las medidas de justicia de 
transición, cuando sea pertinente, teniendo en cuenta las preocupaciones específicas 
de las mujeres y los niños.  
67. Se alienta al Consejo de Seguridad a rechazar toda concesión de amnistía por 
genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de 
los derechos humanos y a apoyar la aplicación de las disposiciones sobre la justicia de 
transición y el estado de derecho en los acuerdos de paz.  
68. El Consejo de Seguridad debería animar a prestar más atención al derecho de las 
víctimas a obtener indemnizaciones y reparaciones, en particular las víctimas de la 
violencia sexual basada en el género relacionada con los conflictos.    
69. El Consejo de Seguridad debería continuar fomentando la rendición de cuentas por 
violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves del derecho 
internacional humanitario mediante, por ejemplo, la aplicación de recomendaciones de 
comisiones investigadoras internacionales.  
70. El Consejo de Seguridad debería alentar a todos los Estados Miembros a cooperar 
plenamente con los mecanismos internacionales y mixtos establecidos por las 
Naciones Unidas o con su apoyo, y considerar la posibilidad de pedir informes 
periódicos sobre la cooperación estatal para la detención de los sospechosos acusados 
de cometer delitos. 

  
De manera particular i pel que fa al cas de les comissions de la veritat com a 
mecanisme no judicial en el marc de la justícia transicional, és especialment 
significatiu el que estableix el punt 24 i, especialment i com a novetat, quan estableix 
que les CV hauran d’abordar les dimensions relacionades amb els drets econòmics, 
socials i culturals dels conflictes per augmentar la pau i la seguretat a llarg termini. De 
manera específica, doncs, s’hi diu62. 
 

23. Los mecanismos no judiciales, como las comisiones de la verdad, pueden ayudar 
significativamente a mejorar la rendición de cuentas63 cuando se han producido 
violaciones de los derechos humanos. Estos pueden marcar una ruptura con el pasado 
y ayudar a infundir fe y confianza en las instituciones de justicia y seguridad 
recientemente reconstituidas. Desde 2004, se han formado comisiones de la verdad 
en lugares como Kenya (2008), Liberia (2005), Timor-Oriental (2005) y las Islas 
Salomón (2008), y hay nuevos programas en marcha para Burundi, Côte d’Ivoire, 
Nepal y Uganda.   
24. La experiencia demuestra que las comisiones de la verdad pueden perder 
credibilidad rápidamente si no se dotan, planifican y gestionan de la manera 
adecuada, socavando así la misma confianza que tratan de generar. Es probable que 
estas no lleguen a cumplir su cometido si se ponen en marcha cuando aún es 
demasiado pronto en el proceso político, si se manipulan a fin de obtener un 
beneficio político o si no prevén suficientes medidas para solicitar las 
aportaciones de los interesados, incluidas las poblaciones de difícil acceso, 
como los desplazados y refugiados. Es esencial una fuerte implicación nacional. 
Por desgracia, el historial de los gobiernos en el cumplimiento de  las 
recomendaciones formuladas por las comisiones de la verdad es variado, lo que 
hace patente la necesidad de contar con mecanismos de seguimiento, así como 

                                              
62 ONU (2011, 12 d’octubre). Op.cit., paràgrafs 23-24. 
63 El destacat és nostre. 
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con un compromiso político, activo y de largo plazo, por parte de la comunidad 
internacional y la sociedad civil. Las Naciones Unidas deben prestar apoyo a la 
aplicación de las recomendaciones desde las primeras etapas del proceso de 
planificación. La idea de que las comisiones de la verdad también deberían abordar 
las dimensiones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales de 
los conflictos para aumentar la paz y la seguridad a largo plazo está cada vez más 
generalizada. 

 
Més encara, el 10 de març de 2010 el Secretari General de l’ONU, presentava The 
Guidance Note of the Secretary-General on the United Nations Approach to 
Transitional Justice. La Nota Orientativa s’ha desenvolupat per part del Rule of Law 
Coordination and Resource Group, amb el lideratge de l’Office of the High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR), amb el recolzament de la Rule of Law Unit 
de l’Oficina Executiva del Secretari General. 
 
La nota ofereix una perspectiva basada en els drets a la complexa qüestió de la 
justícia transicional, que és una part clau del marc legal de l’ONU. Es basa en el 
conegut informe del Secretari General (S/2004/616), de 23 d'agost de 2004 i aporta 
deu principis rectors64 que informen de l'aproximació de les Nacions Unides a la 
justícia de transició, inclosa la garantia de la centralitat de les víctimes en el disseny i 
implementació de processos i mecanismes de justícia transicional. A més de manera 
molt explícita, es fa esment de la necessitat de preservar els drets de les dones i els 
infants. D'altra banda, la nota recorda que la naturalesa i la cronologia de mesures de 
justícia transicional s’han d’emmarcar sempre i en primer lloc en el context de les 

                                              
64 ONU (març 2010).Op. cit., p.3. Es pot consultar a: 
<http://www.unrol.org/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf>  (on line 10-10-2011) 
En concret els deu prinicipis són els que segueixen: 
For the United Nations, transitional justice is the full range of processes and mechanisms  
associated with a society’s attempt to come to terms with a legacy of large-scale past abuses, in 
order to ensure accountability, serve justice and achieve reconciliation. Transitional justice  
processes and mechanisms are a critical component of the United Nations framework for 
strengthening the rule of law.   
A. Guiding Principles  
1. Support and actively encourage compliance with international norms and standards  when  
designing and implementing transitional justice processes and mechanisms. 
2. Take account of the political context when designing and implementing transitional justice  
processes and mechanisms.  
3. Base assistance for transitional justice on the unique country context and strengthen national  
capacity to carry out community-wide transitional justice processes.  
4. Strive to ensure women’s rights through transitional justice processes and mechanisms.  
5. Support a child-sensitive approach to transitional justice processes and mechanisms Children 
are among those most affected by armed conflict and destabilizing political environments.  
6.  Ensure the centrality of victims in the design  and implementation of transitional justice 
processes and mechanisms.  
7. Coordinate transitional justice programmes with the broader rule of law initiatives.   
8. Encourage a comprehensive approach integrating an appropriate combination of transitional 
justice processes and mechanisms.  
9. Strive to ensure transitional justice processes and mechanisms take account of the root 
causes of conflict and repressive rule, and address violations of all rights.  
10. Engage in effective coordination and partnerships. 
B. Components of Transitional Justice  
Transitional justice consists of both judicial and non-judicial processes and mechanisms, 
including prosecution initiatives, facilitating initiatives in respect of the right to truth, delivering 
reparations, institutional reform and national consultations. Whatever combination is chosen 
must be in conformity with international legal standards and obligations. 
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obligacions jurídiques internacionals i, només a continuació, tenir en compte el context 
nacional i les opinions dels interessats nacionals, i les víctimes en particular. 
 
La nota ofereix tres enfocaments per al futur enfortiment de les activitats de les 
Nacions Unides en el camp de la justícia de transició65: 

 
(i) la necessitat de tenir en compte les causes profundes del conflicte o del règim 
repressiu, i reparar i compensar les violacions de tots els drets, inclosos els drets 
econòmics, socials i culturals;  
(ii) tenir en compte els drets humans i les consideracions de justícia transicional durant 
els processos de pau, i,  
(iii) coordinar el desarmament, la desmobilització i les iniciatives de reintegració amb 
activitats de justícia transicional a manera de clar reforç positiu.  
La idea és que aquest enfocament comú a la justícia transicional ajudi les entitats de 
les Nacions Unides i els seus partners a aprofitar el coneixement que ja hi ha en aquest 
camp així com a millorar-ne la seva assistència operativa. 

 
Les Nacions Unides, doncs, compten amb una estratègia clara al respecte i unes notes 
orientatives que serveixen per l’horitzó posterior al primer desenni del segle XXI. 
 
La Unió Europea per la seva banda ha estat molt menys explícita en la seva definició 
de la justícia transicional. No es pot negar que la UE proveeix un significatiu 
finançament de mecansimes de justícia transicional, especialment en l’àmbit de la 
justícia penal internacional finançant la CPI, però també altres mecanismes a través 
d’instruments de finançament de focus geogràfic com l’Instrument for Stability (IfS) 
l’European Instrument for Human Rights (EIDHR), o l’European Neighbourhood 
Policy66. 
 
La justícia transicional no és una àrea nova política per a la UE. Alguns dels seus 
Estats membres hi tenen experiència directa, i se n’hi poden sumar en el futur. La UE 
és un important finançador de la justícia penal internacional, a través de la Cort Penal 
Internacional i els tribunals ad hoc, i persegueix la justícia internacional com un 
objectiu polític. Pel que fa a les mesures complementàries, com la recerca de la veritat, 
reparacions i reformes institucionals, el compromís inicial de la UE és un donant, el 
suport a les iniciatives dels altres. N’és una excepció el seu suport polític a la 
Morocco’s Fairness and Reconciliation Commission, i pot ser un precedent interessant 
per a un suport polític més gran a mecanismes no retributius de justícia arreu del món. 
 
Amb tot, quan hi ha disposoció política per a l'aplicació de certs aspectes de la justícia 
de transició, aquests no s'apliquen uniformement. La UE necessita encara 
desenvolupar la seva pròpia comprensió i enfocament estratègic de justícia de 
transició, a partir dels seus propis valors i compromisos, de la seva experiència per 
part dels països que la integren i la provinent del coneixement internacional. La UE 
hauria de maximitzar expertesa, posar en pràctica el seu ferm compromís amb la pau, 
la justícia i els drets humans, posar en marxa de manera efectiva la justícia transicional 
allà on actuï amb una estratègia pròpia (com la que exposa la UN al seu Guidelines, 
mencionat anteriorment) i promoure l’excel·lència67. Malauradament, en aquest sentit la 
UE encara està molt lluny d’actuar amb una sola veu. 

                                              
65 ONU (març 2010).Op. cit., p.3. 
66 DAVIS, L. (juny 2010). “The European Union and Transitional Justice”. A Iniciative for 
PeaceBuilding (IFP) Democratisation and Transitional Justice Cluster. Ponència. Pp. 13 i 14. 
67 DAVIS, L. (juny 2010). Op. cit., p. 18. 
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1.3. Què és una “comissió de la veritat”? 
 

La veritat és filla del temps 
Aulus Gel·li (erudit llatí, segle II) 

 
Un dels desenvolupaments més remarcats en l’evolució dels drets humans des de 
principis dels vuitanta ha estat el sorgiment del que comunament s’ha acabat definint 
com a Comissions de la Veritat, un mecanisme estès per fer front a la història d'abusos 
contra els drets humans en diferents territoris. Sembla clar que si els judicis criminals 
haguessin estat suficients, aquests cossos no haguessin aparegut ni tots els elements 
de justícia transicional haguessin tingut el desenvolupament que han experimentat. 
 
Abans d’entrar a examinar les Comissions des del punt de vista d’allò que poden 
aportar, en quin context sorgeixen o quin ha de ser el seu rol, caldrà centrar el 
concepte i deixar clar de què parlem quan anomenem les Comissions de la Veritat. A 
partir d’aquí podrem estirar el concepte, fer-lo més restrictiu o menys en funció de les 
circumstàncies, però necessitem una definició de mínims que ens permeti començar a 
desgranar la investigació. 
 
El primer que es constata és que tant en la literatura jurídica internacional com en la 
literatura acadèmica, el terme Comissió de la Veritat no està formalitzat.  Els principals 
estudis sobre comissions apareixen a partir de l’any 1986 (Neil Kirtz68 especialment), 
però no és fins a l’arribada de la Comissió sud-africana que els acadèmics es posen a 
treballar sobre el fenomen, fet que s’explica per un doble motiu: la potència acadèmica 
sud-africana, en coordinació històrica amb totes les Universitats de la Commonwealth, 
i la potència editorial tant de Sud-àfrica com de les anteriors Universitats citades. S’han 
plantejat grans debats sobre els temes que pot abastar una Comissió però no s’ha fixat 
una definició de què és exactament. El fet, però, és explicable per l’enorme variabilitat 
de Comissions i característiques d’aquestes que fan que unes incideixin més en uns 
aspectes o altres. Justament, aquest ha estat el principal problema a l’hora d’avaluar-
ne el seu impacte. Ho veurem en el moment de fer balanç al final del present 
document, però els estudis quantitatius i qualitatius que han abordat l’impacte de les 
Comissions tant pel que fa a la millora en la situació de la democràcia i l’observança 
dels drets humans als països on aquestes han estat presents, són molt diferents i fins i 
tot contradictoris. L’explicació, sovint, rau en la mostra de Comissions agafades, que 
es fa justament en funció d’una definició més laxa o més restrictiva del que els 
diferents autors entenen com a tal. De fet, els treballs estadístics i quantitatius més 
complerts (però molt poc restrictius) observen un rang de casos identificats que 
fluctuen entre els 24 i els 75. En alguns casos es deu al fet que algunes investigacions 
han estat incapaces de transcendir l’àmbit estrictament nacional i alguns investigadors 
les desconeixen, però en la majoria de casos, com dèiem, es tracta d’un problema de 
definició.  
 
Sovint hi ha la temptació de pensar que les Comissions de la Veritat són organismes 
amb capacitats i comportaments màgics, miraculosos, uns cossos que aconsegueixen 
tenir cura de nacions amb l’ànima esberlada, curar les seves ferides, reconciliar 
víctimes i responsables d’ofenses, asegurar el bon govern i la justícia, establir una 
cultura sòlida de drets humans, i prou potents com per vestir un pont psicològic que 
permeti transitar d’un passat traumàtic a un futur idealment compartit. La temptació 

                                              
68 KRITZ, N. J., ed. (1995). Transitional Justice: How emerging democracies reckon with former 
regimes. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press. (3 volums) 
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d’espectatives impossibles és el primer que cal denunciar i foragitar i les definicions 
establertes tot sovint pequen encara d’un bonisme que els fets han, com a mínim, 
posat en entredit, malgrat un teòric i ben fonamentat enorme potencial.  
 
En general, la definició que s’usa més és l’enunciada per Priscilla B. Hayner, que, 
curiosament, inicia la seva aproximació a les Comissions a partir del món periodístic i 
molt lligada al món empíric i des dels consultors de la justícia transicional69. 
 
D’acord amb Hayner, podem anomenar “Comissions de la Veritat” aquells cossos que 
comparteixen les següents característiques: 
 

bodies set up to investigate a past history of violations of human rights in a particular 
country – which can include violations by the military or other government forces or 
armed opposition forces (…) 
First, a truth commission focuses on the past. Second, a truth commission is not 
focused on a specific event, but attempts to paint the overall picture of certain human 
rights abuses, or violations of international humanitarian law, over a period of time. 
Third, a truth commission usually exists temporarily and for a pre-defined period of time, 
ceasing to exist with the submission of a report of its findings. Finally, a truth 
commission is always vested with some sort of authority, by way of its sponsor, that 
allows it greater access to information, greater security or protection to dig into sensitive 
issues, and a greater impact with its report. Most truth commissions are created at a 
point of political transition within a country, used either to demonstrate or underscore a 
break with a past record of human rights abuses, to promote national reconciliation, 
and/or to obtain or sustain political legitimacy.70 

 
En el 2001 afegeix alguns matisos i anomena Comissions de la Veritat a les 
institucions que tenen les següents característiques: 
 

(1) truth commissions focus on the past; (2) they investigate a pattern of abuses over a 
period of time, rather than a specific event; (3) a truth commission is a temporary body, 
typically in operation for six months to two years, and completing its work with the 
submission of a report; and (4) these commissions are officially sanctioned, authorized, 
or empowered by the state.71 

 
I en el 2011, en una segona edició revisada, encara afegeix un element més, 
explicitant en el seu punt tres una menció específica a la població afectada. 
 

A truth commission (1) is focused on the past, rather than ongoing, events; (2) 
investigates a pattern of events that tok place over a period of time; (3) engages directly 
and broadly with the affected population, gathering information on their experiences (4) 
is a temporary body, with the aim of concluding with a final report; and (5) is officially 
authorized or empowered by the state. 72 

 
Hi ha hagut, però, altres definicions que cal tenir en compte, que generalment han 
seguit de ben a prop la primera de Hayner. Hayner és encara avui la més citada 
malgrat les aportacions posteriors fetes, sobretot, perquè no ha semblat tant important 

                                              
69 Hayner, ha estat molts anys responsable de l’àrea a l’International Centre for Transitional 
Justice. 
70 HAYNER, P. B. (1994). "Fifteen Truth Commissions-1974 to 1994: A Comparative Study". 
Human Rights Quarterly, (Vol. 16, núm. 4), p. 603-604. 
71 HAYNER, P. B. (2001). Unspeakable Truths - Confronting State terror and Atrocity. New 
York-London: Routledge, p. 14. 
72 HAYNER, P. B. (2001). Op. Cit., pp. 12 i 13. 
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definir conceptualment què són i què no són les Comissions, sinó estudiar més aviat el 
comportament d’aquests cossos, que s’adeien més o menys a aquesta definició 
estàndard. Això ha generat alguns problemes, com comentarem. Vegem, però, 
algunes d’aquestes altres definicions, agafant autors significats i significatius, però ja 
avancem que probablement qui millor ha intentat centrar el concepte i qui ha treballat 
de manera més fina sobre això ha estat Mark Freeman.73 
 
Després de Hayner sembla encertat citar a Ruti G. Teitel qui, com hem comentat, és 
una de les primeres i més citades autores en la definició teòrica de la justícia 
transicional. Diu: 
 

an official body, often created by a national government, to investigate, document, and 
report upon human rights abuses within a country over a specified period of time.74 

 
Si ens situem a mitjans del primer desenni del 2000 Tristan Anne Borer, aporta una 
visió americana, doctorada a la Universitat de Notre Damme (en contacte per tant amb 
Jean Paul Lederach, per exemple), excel·lent coneixedora dels drets humans a Sud-
àfrica i especialment del seu món religiós, per la importància que dóna a l’orientació al 
futur de les Comissions: 
 

[a body] created in a postconflict situation to examine past atrocities, issue findings of 
responsibility, and make future-oriented recommendations designed to foster and 
consolidate democracy and a human rights culture.75 

 
És també pertinent citar a Daan Bronkhorst, un dels primers experts sobre el terreny 
per part d’Amnistia Internacional que va intentar teoritzar sobre les Comissions ja a 
mitjans dels noranta, de manera molt orientativa abans dels treballs de la mateixa 
Hayner. El document que citem és el darrer escrit sobre això, ja que ara es dedica a 
altres temes, però malgrat això, és imprescindible que sigui citat pel fet de ser un dels 
pioners en posar en mans dels experts i especialistes reflexions rellevants sobre 
aquests organismes. 
 

A truth commission is a temporary body, set up by an official authority (president, 
parliament) to investigate a pattern of gross human rights violations committed over a 
period of time in the past, with a view to issuing a public report, which includes victims' 
data and recommendations for justice and reconciliation.76 

 
Fins aquí s’ementen aportacions individuals però, com hem observat, aquests termes 
han passat a tenir una significació en l’àmbit de les institucions internacionals, que a 
partir d’una adequada maduració del terme l’han incoprorat en els seus informes i 
declaracions d’intencions. Aquestes definicions des dels organismes internacionals, 
recullen i beuen de les fonts d’aquests experts pioners anteriorment citats. I com en un 
cercle de profecía autocomplerta aquests mateixos experts són els qui actuen 
finalment de principals valedors de les mateixes iniciatives de Comissions de la Veritat, 
les definicions de les quals acaben essent adoptades pels organismes internacionals 
de manera inicialment força acrítica: 
 
                                              
73 És impresicndible l’obra de Mark Freeman anteriorment citada Truth commissions and 
Procedural Fairness (2006). 
74 TEITEL, R.G. (2003), pp. 69-94. 
75 BORER, T. A. (2005). “Truth Commissions”. ANKER, C. van den, SMITH, R. eds. The 
Essential Guide to Human Rights. London: Hodder Arnold. 
76 BRONKHORST, D. (juny 2006). Part I: Truth commissions; Truth and justice. Consultable a: 
<http://www.amnesty.nl/part-i-truth-commissions-truth-and-justice-june-2006-daan-bronkhorst> 
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El ja conegut informe del Secretari General de l’ONU El Estado de derecho y la justicia 
de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos establia que: 

 
son órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter 
judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho 
humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años. Se ocupan en particular 
de las víctimas y concluyen su labor con la presentación de un informe final sobre las 
conclusiones de su investigación y sus recomendaciones.77 

 
Dos anys després l’Oficina de l’Alt Comissionat pels Drets Humans de l’ONU quasi 
clava la definició: 
 

These commissions—officially sanctioned, temporary, non-judicial investigative 
bodies—are granted a relatively short period for statement-taking, investigations, 
research and public hearings, before completing their work with a final public report. 
While truth commissions do not replace the need for prosecutions, they do offer some 
form of accounting for the past, and have thus been of particular interest in situations 
where prosecutions for massive crimes are impossible or unlikely—owing to either a 
lack of capacity of the judicial system or a de facto or de jure amnesty.  As described 
below, the work of a truth commission may also strengthen any prosecutions that  do 
take place in the future (Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights, 2006)78 
 

El Consell d’Europa79 fa seva també la doctrina de Hayner i afirma: 
 

4. The term “truth commissions” generally designates officially established temporary 
non-judicial bodies on the national level set up to research and report on tragic violent 
events in the country’s past, in particular to investigate human rights abuses committed 
during a particular violent period or by the former regime in the past. 
5. Though it is difficult to measure the extent to which a given truth commission has 
actually fulfilled its goals, the concept as such has become increasingly popular and is 
considered as an important tool contributing to restoring justice and reconciling the 
nation with itself. 

 
I s’atreveix a fer un pas més en demanar que aquests cossos inspirin possibles 
solucions a conflictes en l’àmbit europeu. 

 
6. However, with a few exceptions, this model has not been widely used in Europe. Yet, 
there are European countries and regions where past – and in some cases on-going – 
violence has left deep wounds in the society which need to be dealt with, so that the 
future is no longer hostage of the past. The experience of the truth commissions in other 
parts of the world could prove to be of significant political importance and a source of 
inspiration for those countries. 

 
Alguns dels darrers treballs comparatius més complets han emprat definicions molt 
més flexibles i àmplies, fet que, com veurem al final del treball, ha pogut generar algun 
problema d’interpretació en els resultats dels treballs a l’entorn de l’impacte de les 
Comissions. 

                                              
77 ONU (2004, 3 d’agost). Op. cit., Document S/2004/616, punt 50, pàgina 20. 
78 ONU (2006). Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Rule-of-Law 
Tools for Post-Conflict States: Truth commissions. New York: United Nations.  
79 Assemblea General del Conell d’Europa (2008, 29 de maig). Resolution 1613 (2008). Use of 
experience of the “truth commissions”. Text adopted by the Standing Committee, acting on 
behalf of the Assembly-. Doc. 11459, report of the Political Affairs Committee, rapporteur: Mr 
Gross. Punts 4 a 6. 
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“newly established, temporary body officially sanctioned by the state or an international 
governmental organization to investigate past human rights abuses”80 

 
Però finalment ens aturarem en la definició de Mark Freeman, un altre activista del 
món de la justícia transicional, membre destacat de l’International Crisis Group i 
membre de l’IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) 
després d’ocupar diferents llocs de responsabilitat a l’International Centre for 
Transitional Justice tant a Nova York com a Brussel·les, que enunciava les Comissions 
de la Veritat: 
 

An ad hoc, autonomous, and victim-centered commission of inquiry set up in and 
authorized by a state for the primary purposes of (1) investigating and reporting on the 
principal causes and consequences of broad and relatively recent patterns of severe 
violence or repression that occurred in the state during determinate periods of abusive 
rule or conflict, and (2) making recommendations for their redress and future 
prevention.81 

 
Aquesta definició no parla de models d’abús sinó de models de violència i repressió, i 
no només causes i conseqüències, tot i que poc després el terme torna a ser emprat 
per Freeman i Dorothée Marotine, del seu equip, llavors a l’ICTJ de Brussel·les, quan 
el novembre de 2007 ho plantejaven de la manera que segueix: 

 
Pour qu’un organe soit  appelé commission de vérité, il doit répondre à des 
caractéristiques très  
spécifiques: 
1. C’est un organe d’enquête. 
2. Il est approuvé de manière officielle par l’Etat. 
3. Il jouit d’une certaine autonomie par rapport à l’Etat. 
4. Il est autorisé pour une période déterminée, généralement entre un an et demi et 
deux ans et  demi. 
5. Il se concentre sur les évènements du passé. 
6. Il  enquête sur les atteintes  les plus  graves aux droits de l’homme ainsi que les  plus 
graves  violations du droit international humanitaire, le cas échéant. 
7. Il enquête sur des modèles d’abus ou sur des exactions particulières qui ont été 
commis au cours  d’une certaine période et pas uniquement sur un événement 
particulier. 
8. Il est  établi pour opérer surtout sur le territoire de l’Etat qui l’a approuvé. 
9. Il donne la priorité aux besoins des victimes et aux torts qu’elles ont souffert. 
10. Il finit généralement son travail par la remise d’un rapport final qui contient des 
conclusions et des  recommandations.82 

 
Aquestes definicions admeten, doncs, diferents marges a l’hora de decidir què és i què 
no és una Comissió de la Veritat, fet que a l’hora de fer els llistats de les Comissions 
poden portar a l’ampli rang diferencial mencionat anteriorment83. (una 80 en el cas de 
Payne i Olsen o només 28 en el cas e Freeman a 2006). No entrarem aquí a valorar 
tots els elements que tenen a veure amb el disseny, desenvolupament i/o 

                                              
80 OLSEN, T., L.PAYNE, A. REITER (2010). Transitional Justice in balance. Comparing 
Processes. Weighing Efficacy. Wahington DC: United States Institute of Peace Press, p. 34. 
81 FREEMAN, M. (2006). Op.cit., p. 18. 
82 FREEMAN, M., D. MAROTINE, (2007, 19 de novembre). Qu’est-ce que la justicie 
transitionnelle? Bruxelles: ICTJ-Bruxelles. 
83 Veure l’Annex 1 de l’article de BRAHM, E. (2009) “What is a Truth Commission and Why 
Does it Matter?” a Peace and Conflict Review (Volume 3 Issue 2). 
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conseqüències de les comissions (que es farà en el punt específic) però sí que 
entrarem en aquells aspectes que, marcats per les definicions presentades, poden 
generar algunes disparitats que val la pena assenyalar. 
 
Hem dit de les Comissions que de manera general: 
 

- Se centren i es focalitzen en el passat. 
- Investiguen models d’abús en un període de temps, més que en un moment 

específic. Són, per tant i per damunt de tot, cossos que investiguen i no que 
judiquen. 

- Són un cos temporal, que opera típicament entre sis mesos i dos anys, i que 
acaba la seva tasca amb la redacció d’un informe final on s’inclouen les dades 
de les víctimes i recomanacions per tal que els fets ocorreguts no es tornin a 
produir. 

- Han de tenir un origen oficial i ser autoritzades o auspiciades per un Estat  (i a 
vegades també per l’oposició armada en el cas d’acords de pau i la mateixa 
ONU). Aquest estatus oficial dota les Comissions d’un més gran accés a fonts 
d’informació oficial, augmenta la seguretat dels qui duen a terme les 
investigacions i, aparentment, facilita que les seves descobertes i 
recomanacions siguin fetes públiques i tingudes en consideració per la població 
i els governants. 

- Són creades per posar en clar elements recents, normalment en situacions de 
transició política (són comunament acceptades com un mecanisme de justícia 
transicional). 

- Totes investiguen repressions motivades o auspiciades políticament dutes a 
terme per mantenir o augmentar poder i debilitar els opositors, i afecten 
centenars de persones. 

- Són cossos que generalment investiguen accions comeses en el seu propi 
territori i que actuen i se situen dins del territori/estat en el que s’han produït els 
actes a esclarir. 

- Moltes Comissions han estat creades per actuar d’element central de 
reconciliació en les transicions polítiques d’aquests països. 

- Són cossos especialment orientats a les víctimes o victim-centred bodies, ja 
sigui per necessitat o per voluntat, fet que comportarà que la major part de la 
tasca de les Comissions estigui també dedicada a atendre les experiències, 
punts de vista, necessitats i preferències de les víctimes. 

 
Aquestes generalitats, però, admeten múltiples matisos: 

 
• Les Comissions són organismes establerts de manera temporal, creades per tant, 

ad hoc, per investigar episodis de greus violacions de drets humans. Això és de 
manera general; això no obstant, ens trobem casos en què determinats governs 
han optat per donar poder a determinades institucions estatals, com fiscalies 
especials, per tal de fer la feina. Es pot argumentar que tot i que la institució no és 
temporal, la investigació pot donar com a resultat el que permetria l’establiment 
d’una CV. Teitel, per exemple, no esmenta enlloc de la seva definició aquest 
caràcter temporal. Dos casos poden il·lustrar la controvèrsia. A Hondures, el 1993, 
el Comissionat Nacional per a la Protecció dels Drets Humans va investigar més de 
cent casos de desaparicions de la dècada dels anys vuitanta. En molts aspectes, la 
investigació del comissionat s'ajusta al model de Comissió de la Veritat, però ho va 
fer en paral·lel a la resta de tasques ordinàries. Bronkhorst la considera una CV 
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com a tal, mentre que Hayner en té dubtes84. Un cas similar seria el cas etíop. 
Després de l'enderrocament del Derg en la dècada de 1990, l'Oficina del Fiscal 
General Especial d'Etiòpia va endegar la investigació dels crims que van ocórrer 
durant el període. Inicialment Hayner la compta com a CV però, a la fi, el fet que no 
publiqués l’informe final fa que no aparegui a la resta dels seus treballs.  

 
La conclusió d'aquests cossos d’investigació no són Comissions de la Veritat. Les 
Comissions de la Veritat han de mantenir una relativa independència de l’Estat. 
Les investigacions que els òrgans de govern preexistents van dur a terme 
difereixen de manera significativa de Comissions de la Veritat en aquest sentit. Les 
investigacions en aquests casos queden barrejades i amagades enmig d'altres 
tasques ordinàries de les oficines encarregades d’investigacions ordinàries. Les 
Comissions de la Veritat, per contra, sovint han estat importants esdeveniments 
nacionals que han participat activament al públic i es centren en violacions dels 
drets humans. És més, les investigacions que les entitats governamentals 
preexistents han dut a terme sovint tenen una independència limitada de la política 
i el govern. Això no vol dir que les Comissions de la Veritat no poden ser parcials, 
però la naturalesa permanent de les institucions del govern significa que els 
investigadors probablement tindran un fort incentiu per mantenir els seus llocs de 
treball, que pot influir en la investigació. Per contra, comissionats i personal de les 
Comissions de la Veritat poden ser elegits per les seves opinions polítiques, però 
el cos segueix sent autònom. Per tant, seguint a Freeman, només els cossos que 
gaudeixen d'una relativa independència que l'Estat ha de ser considerat 
Comissions de la Veritat. 

 
• Les Comissions són generalment un cos oficial i poden constituir-se amb els 

auspicis de diferents organismes, poders executius o legislatius o per decret 
presidencial, i des de posicions polítiques diverses. Però no sempre és així. Poden 
ser creades per organismes nacionals o internacionals, intergovernamentals i no 
oficials com les dutes a terme des d’ONG's o determinats sectors de l’església. 85 
En aquests casos però la seva legitimitat i èxit queden molt reduïts i queden fora 
de la definició més exacta amb la qual treballarem. De fet, només Bronkhorst i 
Freeman parlen de cos oficial, mentre que els altres admeten matisos. Per això 
moltes d’elles han estat cosiderades Comissions que apareixen regularment als 
llistats de Comissions de la Veritat; seguint a Brham, els casos més notables són 
els de Brasil, Uruguai i Paraguai, i es pot citar tamé el cas de Rússia86: 
 
There have been a number of cases in which a legacy of human rights violations have been 
investigated by civil society groups when government action has not been forthcoming. In 
Uruguay, for example, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), a network of activists and church 
organizations, documented the country’s history of human rights violations in Uruguay: 
Nunca Mas. The Paraguayan Committee of Churches’ Proyecto Nunca Mas (Never Again 
Project) did much the same in that country. The Russian organization Memorial has 
chronicled government human rights abuses dating back to the Russian revolution. Perhaps 
most well-known of the NGO truth commission-like investigations is the Brazil: Nunca Mais 
project. Beginning in 1979, the Archbishop of Sao Paulo and the World Council of Churches 
sponsored a clandestine nongovernmental investigation of human rights abuses by the 
Brazilian military government. Lawyers connected to the Catholic Church made copies of 
documents related to hundreds of cases before military courts and sent them abroad for 

                                              
84 HAYNER, P. (2001). Op. cit., p. 348 
85 BRONKHORST, D. (1998). Seven Observations on Truth Commissions. Amsterdam:  
Amnesty International (no publicat). 
86 BRAHM, E. (2009). Op. Cit., p. 6 
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safekeeping. The final report, published in August 1985, outlined allegations of torture and 
murder by government forces since the military takeover in 1964. 

 
Però podem citar igualment les Comissions que va fer el Congrés Nacional Africà 
del seu propi comportament en els seus camps de detenció durant l'apartheid, 
malgrat el fet que l'ANC no és clarament un Estat. Però el fet que Hayner en la 
seva definició es limiti a exigir l'autorització per part de l'Estat, permet que un 
suport retòric del govern a una investigació d’una ONG pugui ser suficient per 
satisfer l’element "oficial" que exigeix la definició. El cas ruandès és encara més 
ambigu, iniciat per ONG nacionals després dels acords d’Arusha, en què el govern 
sense ser-hi va beneir oficialment el procés. Les Comissions que no tenen darrere 
el suport governamental per definició tindran menys poders i accés a informació i 
no haurien de ser considerades com a tals excepte en casos d’ambigüitat, i 
mantenir les investigacions d’ONGs com el que són (de fet, si no, les 
investigacions d’Amnistia Internacional de cada país haurien de ser valorades com 
a Comissió i no és el cas). 

 
• A través de les Comissions es busca conèixer les causes de la violència, identificar 

els elements del conflicte, investigar els models d’abús a través dels fets més 
greus de violacions dels drets humans i establir les responsabilitats polítiques 
corresponents a cada col·lectiu en el conflicte. Altre cop hi ha alguna divergència. 
Bronkhorst inclou en la seva anàlisi diverses investigacions específiques, algunes 
“comissions d'investigació” d’objecte quasi individual, que no deixa clar si interpreta 
com a Comissions de la Veritat. Per la seva banda, Hayner inclou la recerca 
internacional de 1995 a Burundi, malgrat que es va centrar en el cas concret de 
l'assassinat el 1993 del president Melchior Ndadaye. 
En general, les Comissions de la Veritat sobre les quals hi ha consens miren, en 
paraules de Freeman, severe acts of violence and repression, és a dir severs actes 
de violacions dels drets humans i més específicament focalitzats en violencia física 
o directa estesa durant diversos anys. Si bé no s'estableix un nombre específic 
d'esdeveniments que constitueixen un patró d'abusos, les estratègies, recursos i 
objectius de la investigació d'un sol esdeveniment o un episodi no haurien de 
justificar la seva entrada en el conjunt de Comissions de la Veritat generalment 
acceptades87. Generalment, parlem d’actes que poden anar des de la detenció 
arbitrària passant per la tortura, les desaparicions forçades o les execucions 
sumàries. I poden quedar en via morta accions com deportacions, confiscacions o 
altres.  

 
• Són organismes d'investigació creats per ajudar societats que han afrontat greus 

situacions de violència política, racial o de guerra interna, per ajudar a enfrontar-se 
críticament al seu passat, per tal de superar les profundes crisis i traumes generats 
per la violència, per evitar que aquests fets es produeixin en un futur proper i 
intentar crear un espai per a la convivència allà on ha estat malmesa88. És un 
organisme que tracta el passat amb una inevitable vocació i orientació al futur. 

                                              
87 Agunes són investigacions sobre drets humans en determinats casos, realitzades a nivell 
individual o per encàrrec a una sola persona, normalment sense recolzament oficial. Moltes 
d’altres han estat auspiciades per ONGs, especialment a Llatinoamèrica, en condicions 
extraordinàriament penoses i ocultes, per tal de testimoniar tot el que passava. En aquest cas, 
qualsevol possibilitat de publicitat queda absolutament anul·lada i gran part de la força d’una 
CV desapareix. 
88 CUYA, E. (1996). “Las Comisiones de la verdad en América latina”. A Nurnberger 
Menschenreschtszentrum. Ponència. P.4. 
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• D’altra banda, de manera complementària i en funció del context polític i 

institucional en el que es desenvolupa, les Comissions poden ser un element de 
lluita contra la impunitat, ja sigui a partir de la tramesa de denúncies recollides per 
la Comissió a les Corts de justícia o per l’exposició pública de les responsabilitats 
dels individus. 

  
• Aquesta investigació obre la possibilitat de reivindicar la memòria de les víctimes, 

proposar una política de reparacions i rehabilitació pels danys que se’ls ha causat. 
La definició inicial de Hayner queda, en aquest sentit, coixa. La focalització en les 
víctimes, en tant que matèria primera i font d’informació primària amb què han de 
treballar ha estat un dels elements comuns de totes les Comissions de la Veritat 
investigades. El contacte amb les víctimes ha fet que aquests cossos s’hi hagin 
anat centrant i no es concep una Comissió que no compti amb programes d’ajut 
per víctimes o unes recomanacions a l’informe final amb les mesures que hauria de 
prendre l’Estat per dotar a les víctimes d’un corpus de reparacions mínimament 
digne. 

 
• No hem d’oblidar que les CV són cossos que intenten sistematitzar el record d’una 

història traumàtica, més enllà de l’esclariment de casos individuals, posant especial 
èmfasi en el tracte a les víctimes de violacions de drets humans, a les quals 
s’escolta i es fa costat des d’un organisme idealment oficial. La víctima pot 
expressar per primera vegada el sofriment davant d’una entitat que escolta, anota, 
comprèn i oficialitza aquest sofriment i mancances.  

 
• En aquest context hem d‘explicitar, a més, la cada vegada major presència i cura a 

l’entorn del testimoniatge i reparacions per a les dones i molt específicament per 
als infants. Cal citar en aquest punt la Comissió de la Veritat i Reconciliació de 
Sierra Leone, la primera a ser especialment curosa en aquest aspecte. Va ser 
l’UNICEF qui, davant les particularitats del cas de Sierra Leone va auspiciar a Nova 
York unes sessions de treball amb experts nacionals i internacionals. La idea era 
dotar d’elements tècnics els membres de la Comissió per tal que el tractament als 
infants fos el més acurat possible. L’experiència dels nens havia de convertir-se en 
un dels elements claus i diferenciadors de la Comissió de Sierra Leone. La 
Comissió, doncs, passava a estar també tutelada legalment per l’UNICEF que 
havia de vetllar pel compliment de la Convenció dels Drets de la Infància. 
Finalment es va acordar la participació de joves entre qunze i divuit anys i, 
excepcionalment, de menys encara, i és interessant exposar les recomanacions 
que es van fer per al procés de testimoniatge per als joves: 

 
Testimonies of children (both victim and offender) should be elicited in camera to the 
hearing of only authorized persons and parents/guardians of the children, where the 
Commission deems it fit and considering the best interest of the child. The Commission 
should determine, based on the demeanor of the child involved, the circumstances 
surrounding his expected story and his best interest, whether a child perpetrator or 
victim or an adult perpetrator or victim has to be present when the child offender or 
victim testifies before the Commission. Of significant note here is the victim’s right to 
information about his plight, which right ought not be compromised. Testimonies of 
children (both victim and offender) should be given on a voluntary basis in order to 
avoid a floodgate of ‘laboured falsehoods’ uttered in the toil of terror. Further, according 
to Article XIX’s Report, it is stated that as a safety precaution, anonymity may be 
permitted subject to certain reservations: for example, it must be exceptional (except in 
the case of sexual abuse), and also that reference must be made in the given report to 
the content of the testimony. The best interest of the child requires that his testimony, 
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like his trial in court, be anonymous and that no mention is made of his name in the 
Commission’s report That a child appearing before the Commission be accompanied 
and guided in his testimony to the Commission by either counsel representing him or a 
welfare worker or both, as the Commission deems fit.89 

 
De fet, aquest primer pas s’ha vist reforçat pel camí que ha emprès la Comissió de 
Libèria i s’ha acabat formalitzant en documents oficials. Tal com s’exposa en el 
document clau sobre això d’UNICEF, l’evolució en el si de les mateixes Comissions 
ha portat els infants també al centre del problema90: 
 

The role of children in truth commissions has evolved gradually. In the 1980s and early 
1990s, commissions in Chile, El Salvador and Haiti documented violations against 
children. Subsequent truth commissions in Guatemala (1997–1999) and South Africa 
(1995–2002) investigated and reported a substantially higher number of child and 
adolescent victims. The final report of Peru’s truth comisión (2001–2003) included a 
chapter on children, and the truth commission in Timor-Leste (2002–2005) had a 
chapter on children in its final report as well as a public hearing dedicated to children. 
The commission in Sierra Leone (2002–2004) was the first to explicitly mention children 
in its mandate and to recognize the rights and protections governing children’s 
involvement. 
 
The Liberia commission (2005–2009) went further, systematically including children in 
its activities throughout the country. 
(…) 
Until recently, violations against children were not singled out from the atrocities 
committed against civilian populations generally. The landscape changed with the near-
universal ratification of the Convention on the Rights of the Child, as well as the 1996 
landmark study entitled Impact of Armed Conflict on Children by Graça Machel; the 
adoption of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 
involvement of children in armed conflict in 2000; and the 2002 passage of the statute 
establishing the International Criminal Court that criminalizes grave crimes, including 
those targeting children. These developments generated increased attention to crimes 
against children and to the potential for children to participate in transitional justice 
processes, including truth commissions. 
 

 
Fixem-nos que es tracta d’un text del 2010 i que, per tant, no explica exactament 
què és el que ha passat sinó que fixa per a les properes Comissions els elements 
que hauran de tenir en compte en relació amb la infància. En aquest sentit apareix 
un conjunt d’elements clau detallats en un document ad hoc de l’UNICEF en el 
moment de presentació de l’Informe91. 

                                              
89 FOFANAH, M. (2001). “Establishing The Truth And Reconciliation Commission For Sierra 
Leone:  What Guarantees For Affected Children”, Truth And Reconciliation In Sierra Leone.  
Es pot consultar a: 
<http://www.sierra-leone.org/trcbook-contents.html> 
90 UNICEF (agost 2010). Children and Truth Commissions. Florència. P.X. Llibre preparat per 
l’UNICEF Innocenti Research Centre en cooperació amb el International Center for Transitional 
Justice. És imprescindible en aquest àmbit també citar UNICEF i SHARANJEET PARMAR, M., 
J. ROSEMAN, S. SIEGRIST, T. SOWA, eds. (març 2010). Children and Transitional Justice. 
Truth-Telling, Accountability and Reconciliation. Harvard University Press. Llibre preparat per 
l’UNICEF Innocenti Research Centre en cooperación amb la Human Rights Program, Harvard 
Law School. 
91 UNICEF (agost 2010). Launch of Children and Truth Commissions. Key Messages. Florència. 
On diu: 
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• Generalment acaben amb la redacció d’un informe final. Una Comissió de la 

Veritat, oficial o no oficial, té el dret de ser reconeguda com a tal pel fet que es 
publiqui finalment un Informe, que ha de ser públic i posat a disposició de la 
majoria d’estaments de la societat civil, i que ha d’actuar, com a mínim, com un 
intent sistemàtic de reconstruir el passat tot exposant les causes i evidències de 
les violacions reiterades dels drets humans. 

 
• Normalment, a més, les Comissions de la Veritat complementen altres respostes 

nacionals davant els reptes de reconciliació i reconstrucció social durant períodes 
de transició política, econòmica i social: lleis d’amnistia, reincorporació 
d'expedientats a llocs de treball, anul·lació d’expedients, atorgament de llibertats 
elementals... Són cossos amb capacitat de transformació i catalitzadors de 
sentiments que manquen a les altres mesures perquè mostren conductes que, 
lluny de ser anècdotes, toquen elements polítics i morals extraordinàriament 

                                                                                                                                     
• Children and young people comprise more than half of the affected population in many 

post-conflict situations, and they are frequently among those most targeted. Children are 
primarily victims and not among those bearing the greatest responsibility for crimes under 
international law.  

• Truth Commissions can represent a forum for non-judicial acknowledgement of 
responsibility, rehabilitation and reconciliation for children, while offering them a safe space 
to recount their experiences and contribute to community healing.  

• Children have a right to express their views and to be considered in such processes. Their 
perspectives and experiences are a valuable resource for knowing the past and shaping the 
way forward. Participatory processes that include children are therefore needed to achieve 
the aims of truth and justice-seeking, and in particular to promote reconciliation and 
recovery at the community level.  

• Attempting Truth Commissions without involving children not only fails to comply with the 
CRC, but also compromises the outcome of those processes. Children are best situated to 
know their needs and can inform the protection of their rights in Truth Commissions.  

• A Truth Commission should give paramount importance to the safety and physical and 
psychological protection of children. Determining children’s most appropriate role in different 
contexts and ensuring their best interest is protected and safeguarded, requires that 
processes are adapted to different factors, including culture, gender and age. Specific 
attention is needed to address the different challenges faced by boys and girls, adolescents, 
refugees and internally displaced children, children recruited into armed forces and groups, 
children orphaned by war, children from different religious and ethnic backgrounds and 
children with disabilities.  

• Truth Commissions are temporary, non-judicial and non-punitive bodies mandated to 
investigate, document and report on human rights abuses. They are likely to be most 
effective when they are undertaken as a complement to other transitional justice processes 
such as judicial proceedings, reparations programmes and institutional reforms.  

• Examining the broader picture that has led to widespread violation of children’s rights can 
also help frame the need for child friendly institutional reforms, create incentives for 
reparation programmes and develop strategies for long-term reintegration measures such 
as educational programmes and vocational training. 

• However it is important that programmes and organizations which seek to address 
children’s needs and experiences in post-conflict societies are aware of the need for longer-
term support and follow-up to implement Truth Commissions recommendations related to 
children.  

• Truth Commissions will need to safeguard the interests of affected children by pushing for 
the implementation of recommendations and measures that specifically address the needs 
of children in post-conflict societies, as the real work begin when the Truth Commission 
closes its doors. 
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sensibles que afecten el país i l’Estat en tant que país i Estat. Aquest element n’és 
definitori tant en positiu com en negatiu. 
 
L’Estat ha torturat, matat, violat, fet desaparèixer, empresonat o controlat al llarg 
d’anys basant-se en la discriminació racial, ètnica, política o cultural, ja sigui a 
través de governs elegits democràticament o d’origen militar, amb o sense 
estaments judicials en vigor, amb o sense una certa llibertat d’expressió, amb 
concentració de poder o amb una major equitat distributiva de recursos. Sigui quin 
sigui el cas, tots han actuat i han dut a terme actes que marquen la història d’un 
país de manera transversal i que necessiten d’organismes que afectin de manera 
igualment transversal la societat que ha estat enfrontada, i així, trobar un mínim 
comú denominador que permeti construir un futur amb el passat posat en clar. Els 
mandats de les Comissions tot sovint ho demanden. 

 
• La de Timor Oriental va tenir, com la sud-africana, poders decisoris per concretar 

acords amb les comunitats perquè els ofensors realitzessin serveis comunitaris, és 
a dir, extrajudicials. 

 
• En la darrera etapa, en les Comissions del s XXI, apareix un element distintiu com 

és la complementació de les CV amb la justícia penal. Destaquen en aquest sentit 
la Comissió de Sierra Leone92, en què la Comissió coexisteix amb un Tribunal 
Internacional ad hoc, i la de Perú, en que el recurs a la via penal sorgeix com 
efecte de les tasques de la Comissió. En parlarem més endavant, però ja no 
podem definir les Comissions com a cossos aïllats sinó que aquests, com a 
mecanisme formal de la justícia transicional, són cada vegada més un element que 
ha de ser descrit també en relació amb el rol que puguin jugar a través del seu 
mandat en la relació i coordinació amb la Cort Penal Internacional en aquells 
països que hagin ratificat l’Estatut de Roma (ER). 

 
• Finalment, malgrat que generalment s’investiguen els fets ocorreguts en el país on 

s’esdevé la Comissió, la Comissió de Libèria va ser la primera que va tenir en 
compte els afectats per la diàspora del conflicte i és interessant l’anàlisi de Young, 
A., que posa de relleu la importància per a futures CV d’incorporar aquest element 
en la seva tasca93 sense que suposi un gran impacte de despesa econòmica. La 
inclusió de les veus de la diàspora s’han demostrat importants per tirar endavant el 
país, en aquest cas, la jove Libèria post conflicte. 

 
• Recentment a demanda del Consell de Seguretat de l’ONU es va presentar 

l’Informe del Secretario General. S/2011/634. El estado de derecho y la justicia de 
transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflicto del 12 d’octubre de 
2011. Com s’ha comentat, de manera particular i pel que fa al cas de les 
Comissions de la Veritat com a mecanisme de “no judicial” en el marc de la justícia 
transicional, és especialment significatiu l’establert en el punt 24, i especialment i 
com a novetat, que les CV hauran d’abordar les dimensions relacionades amb els 

                                              
92 És interessant per exemple: WIERDA, M., P. HAYNER, P. VAN ZYL. (2002, 24 de juny). 
Exploring The Relationship Between The Special Court And The Truth And Reconciliation 
Commission Of Sierra Leone. New York: The International Center for Transitional Justice. Es 
pot consultar a: <http://www.ictj.org>  
93 YOUNG, L. (2009). “Engaging Diasporas in Truth Commissions: Lessons from the Liberia 
Truth and Reconciliation Commission Diaspora Project”, The International Journal of 
Transitional Justice, Vol. 3, pp. 341-361. 



 64

drets econòmics, socials i culturals dels conflictes per augmentar la pau i la 
seguretat a llarg termini. 

 
• Finalment una advertència: les Comissions de la Veritat estan fetes per assolir 

resultats limitats. Molts autors comenten que s’hauria de parlar de simples 
Comissions d’Investigació (o Comissions d’esclariments de fets i imaginaris o 
Comissions d’algunes de les veritats), però el fet és que el nom de CV ha quallat i 
difícilment hi haurà tornada enrere. Cal ser molt curós en la generació 
d’espectatives. En el millor dels casos són un ingredient que pot facilitar a mig i 
llarg termini el procés de reconciliació d'un país. Les Comissions són un element 
transformador en potència, però normalment els recursos amb què compta 
permeten actuacions menors que no satisfan les expectatives d’una gent que 
emmirallada en la paraula veritat queda perplexa en comprovar que els resultats 
de la seva veritat poden quedar diluïts en un informe final decebedor. La veritat 
personal i la veritat de l’informe final poden diferir i tornar a generar més frustració 
en gent que veia la Comissió com una última esperança de justícia. És impossible, 
i en termes purament pràctics pot ser fins i tot indesitjable, perseguir la totalitat dels 
crims que s’han comès. Tothom reconeix que les Comissions de la Veritat són de 
gran valor a l’hora d’exposar la veritat sobre molts casos que no arribaran mai a 
judici, tot permetent que les víctimes donin testimoni del seu sofriment i oferint-los 
una perspectiva de reconeixement i dignitat. Les CV poden cobrir superficialment 
la criminalitat i entrar en més detall sobre les causes socials i històriques. Però no 
hem de sobreestimar-ne la capacitat. Com va dir Michael Ignatieff94, “les 
Comissions poden limitar l’esfera de les mentides permissibles”. 

 
• En aquesta direcció, cal una darrera observació. El fet que una Comissió utilitzi el 

terme Veritat o Reconciliació, o Drets Humans, no ens hauria de portar a l’error 
d’incloure-la ràpidament al sac de les Comissions de la Veritat que hem definit. 
Com diu Brahm i agafant com a exemple la Greensboro Truth and Reconciliation 
Commission:  
 

If Greensboro finds it symbolically powerful to label its investigation of its troubled past 
the Truth and Reconciliation Commission, I see nothing wrong with this. However, the 
act of naming does not necessarily make it analytically equivalent to a nationwide 
investigation of a pattern of human rights abuses. Researchers need to give careful 
consideration to case selection in order to produce more consistent, policy-relevant 
knowledge, which is a primary motivation for many in the field.95 

 
És el cas també de la Commission nationale consultative de promotion et de 
protection des droits de l’Homme, CNCPPDH96, creada a Algèria per Bouteflika el 
setembre del 2003, per fer front a la demanda per part de famílies d’informació 
sobre centenars de desapareguts. Malgrat que des d’estaments oficials es parlava 
de Comissió de la Veritat mai va ser entesa com a tal per part de la comunitat 
internacional ja que es va convertir a la pràctica en una interfície entre Estat i 
familiars sense cap comparativa possible amb les Comissions esmentades. 
 

                                              
94 IGNATIEFF, M. (1996). “Articles of Faith”, Index on Censorship 25, nº 5, p. 115. 
95 Veure <http://www.greensborotrc.org/> 
La cita és de BRAHM, E. (2009). Op.cit., p.14. 
96 ALGERIA WATCH.(desembre 2003). “Truth and Justice on Hold: The New State Commission 
on “Disappearances””, Human Rights Watch, (Vol. 15, No. 11).Es pot consultar a: 
<http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_en/hrw_1203.pdf> 
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Per contra, hi ha hagut Comissions que eren considerades com a tals i que han 
perdut aquesta consideració a mesura que els termes s’han anat concretant. A 
Uruguai la Comisisón para la paz97 de l’any 2000, tot i que no s’anomenar així, 
sempre ha estat vista com l’única Comissió de la Veritat real, malgrat que en els 
primers estudis sobre Comissions s’incloïa també l’establerta l’any 1985 al mateix 
Uruguai (Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y 
Hechos que la Motivaron). En aquest cas una acaba substituint l’altra.  
De manera anàloga tenim el cas de les Comissions d’investigació a Uganda. 
Inicialment, Hayner inclou la “Commission of Inquiry into the Disapearence of 
People in Uganda since 25th January 1971”  el 1974, creada pel President Idi Amin 
com una Comissió de la Veritat. Però a la pràctica, com comentàvem, ha quedat 
fora del llistat desplaçada per la Commision of Inquiry into Violations of Human 
Rights98 del 1986, que ha acabat essent àmpliament acceptada com a Comissió de 
la Veritat en detriment de la primera inicialment acceptada com a tal per Hayner. 

 
Al final, la inclusió d’una comissió d’investigació com a Comissió de la Veritat haurà de 
cumplir amb els criteris generals aquí mencionats, és a dir, haurà de cumplir amb uns 
requistits de conformitat tècnica, i haurà de ser consistent amb el consens que en cada 
cas hi hagi en l’àmbit internacional i nacional. 
 
Les altres Comissions 
 
En el context de les definicions, és necessari parlar un moment de les anomenades 
Comissions Històriques de Veritat. Hem vist que les Comissions investiguen patrons 
d’abús ocorreguts durant períodes recents de govern repressor i conflicte armat, però 
hi ha Comissions, algunes anomenades també de la Veritat, que no es centren en 
períodes tan recents. Són aquelles que investiguen fets del passat ocorreguts i 
acabats molts anys enrere però que encara avui tenen la seva conseqüència visible. 
És el cas del moviment australià Bringing them home, on es denuncia i s’explicita la 
política sistemàtica de separació dels fills dels aborígens de les seves famílies per 
portar-los amb famílies blanques per promoure’n l’assimilació. Amb la publicació de 
l’informe es va iniciar una política de reparacions i de perdó nacional sense precedents 
al país. Canadà, a partir de la Royal Commission on Aboriginal People, també ha 
iniciat processos d’investigació anàlegs amb les seves comunitats indígenes, i així ho 
han fet també els EUA en admetre els experiments radioactius amb determinades 
persones de la seva pròpia població entre 1940 i 1970 i els experiments amb 
medicines contra la sífilis entre població negre, entre d’altres. 
 
Cal citar també la Comissió Nacional d’Investigació de la Veritat sobre els fets 
ocorreguts a la província de Jeju (Corea del Sud) a la transició coreana, malgrat que 
no va investigar fets del passat recent sinó massacres ocorregudes durant la lluita 
anticomunista dels anys cinquanta (on va perdre la vida el 10% de la població de la 

                                              
97 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY (2000, 9 d’agost). Resolución Nº 
858/2000, Diario Oficial Nº 25.583 de 17 de agosto de 2000. 
Veure Informe Final a: 
<http://www.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2003/abril/Informe_final.doc> 
98 Veure la informació del United States Institute of Peace 
<http://www.usip.org/publications/truth-commission-uganda-86> i el Commission of Inquiry Act 
Legal Notice nº 5 (May 16, 1986) que es troba a 
<http://www.usip.org/files/file/resources/collections/commissions/Uganda86-Charter.pdf> 
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província). A més, l’actuació de la Comissió s’ha perllongat durant nou anys, un temps 
molt més llarg que l’habitual en aquests tipus de mecanismes.99 
 
De manera oposada hem parlat que les Comissions es duen a  terme normalment en 
procesos de transició. Això exclouria casos com el de la Comissió alemanya creada 
pel Bundestag sobre la història i conseqüències del règims a la RDA, una CV post-
transicional atès que es va produir en un període d’absoluta estabilitat institucional 
mentre aquesta va estar operativa.100 
 
2. Les lustration iniciatives o accions per “donar llum“ a informació amagada pròpies 
dels antics règims comunistes. Són petites Comissions governamentals que elaboren 
lleis per permetre a qualsevol ciutadà conèixer les seves fitxes policials i tota la 
informació que es disposava d’ells per part del govern. A la vegada, elaboren llistats de 
persones amb càrrecs públics que han de ser depurats i les lleis adequades per fer-ho. 
Molts han comparat aquest procés amb el de desnazificació que es va produir a 
Alemanya, Holanda, Bèlgica o França. No elaboren pròpiament Informes Finals. Són 
lleis que implícitament admeten els errors de la història i reconeixen les culpes (veure 
Annex 1). 

                                              
99 HUNJOON K. (2009).”Seeking Truth after 50 Years: The National Committee for Investigation 
of the Truth about the Jeju 4.3 Events”, The International Journal of Transitional Justice, (Vol. 
3), pp. 406–423. 
Es pot consultar a: <10.1093/ijtj/ijp014> 
100 BEATTIE, A. H. (2009). “An Evolutionary Process: Contributions of the Bundestag Inquiries 
into East Germany to an Understanding of the Role of the Tructh Commissions”, The 
International Journal of Transitional Justice, (Vol. 3), pp. 230-232. 
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1.4. En quin context apareixen les Comissions de la 
Veritat 

 
 

És realment impressionant descobrir com, després de dècades 
d’història falsificada i manipulació ideològica, res no ha estat 
oblidat 

Václav Havel, 1993 
 
 
1.4.1.  Restriccions a la justícia punitiva 
 
Les Comissions apareixen típicament en moments de transició en societats dividides, 
després d’una situació de conflicte continuat. En aquest context, un Estat hauria 
d’intentar assolir els següents objectius per respondre als abusos del passat: castigar 
els perpetradors, establir la veritat, reparar i fer front als mals que s’han fet, aportar 
respecte a les víctimes i prevenir abusos futurs. En la majoria de les transicions el 
factor essencial a l’hora d’enfrontar-se amb el deure de perseguir els responsables de 
violacions de drets humans no ha estat l’estricte compliment de les lleis internacionals 
realitzades ad hoc (veure l’apartat següent, justícia transicional). Les decisions preses 
pels governs de transició quant a temes de justícia retroactiva no s’han fet a partir de 
consideracions morals o legals sinó que han estat dictades, més aviat, pel tipus de 
transició i per les polítiques i dinàmiques particulars que s’hi produeixen. Els models de 
transició es poden referenciar a partir de quatre categories: 

- Victòria total per a un dels bàndols o costats en un conflicte armat, amb la 
Segona Guerra Mundial, com exemple paradigmàtic. En aquest cas els aliats 
van optar per un model retributiu, gràcies a la victòria total, exemplificat amb els 
judicis de Nüremberg. Amb tot, fins i tot les persecucions de més èxit no 
resolen el conflicte del dolor associat als abusos del passat, i les autoritats han 
tendit a cercar processos d’investigació de la veritat com una estratègia central 
per respondre a les atrocitats del passat. 

- La transició que es deriva de la pèrdua de poder a les urnes per part d’un règim 
autoritari, com podria ser el cas xilè. En molts casos, aquells que han ocupat el 
poder mantenen una situació de privilegi i són capaços de promulgar lleis 
d’amnistia per abusos de drets humans del passat abans que es produeixi el 
traspàs total a la democràcia. En aquest cas, la nova democràcia prova de 
trobar una solució legal a partir d’una caterva de models de justícia retributiva i 
restauradora ja sigui a través de Comissions de la Veritat, reparacions o 
persecucions limitades. 

- Transició a partir del compromís i les negociacions de les parts en conflicte, 
com seria el cas de Sud-àfrica, Guatemala o El Salvador. En aquest cas la 
justícia esdevé, per necessitat, un projecte restaurador per aconseguir establir 
una veritat moral del que va passar. En aquests contextos la justícia pren la 
forma de les Comissions de la Veritat i d’amnisties limitades. 

- Finalment, transicions des del règim comunista, com els països de l’est 
europeu. La natura de la pràctica comunista va generar dues conseqüències 
principals:  
a. la debilitat o absència de societat civil i la manca de costum a enfrontar-se 

amb l’autoritat, 
b. la creació d’un govern tecnocràtic, en el qual molts individus de la societat 

quedaven immersos a partir de complicitats.  
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En aquests casos, les transicions a la democràcia es caracteritzen per una 
baixa retribució en forma de judicis i un procés poc elaborat de recerca de la 
veritat en cossos com les Comissions de la Veritat. En canvi, aquestes nacions 
s’han refugiat en lleis generals de lustration, que podrien traduir-ho com a 
“donar brillantor, llum, enllustrar, fer aparèixer” informació.  

 
La relació de les noves democràcies en transició amb la justícia retroactiva ve 
determinada per les restriccions que hi ha i que es concreten, si més no, en aquests 
quatre models, que la fan, en cada cas, més restrictiva o menys.  

 
 
       Impunitat 
           Alt                
      Amnistia 
   
     Comissions       Lustration (Donar llum) 
     Veritat 
          J. Restauradora 
        
           Judicis 
               J. Retributiva 
 
 
            Baix 
 
 
 
   Victoria  Pèrdua  Negociació Transició 
   en conflicte eleccions   Comunisme 
   armat 

N
iv

el
l d

e 
Re

st
ric

ci
ó 

 
 

Figura 1. Noves democràcies en transició i justícia retroactiva.101 
 
Fins i tot on no hi ha canvis de règim les Comissions de la Veritat poden ser 
institucions amb un important rol a jugar. D'acord amb el professor Yael Tamir102 es 
podrien justificar per l’obligació moral de conèixer i recordar els episodis tràgics del 
passat, independentment de les conseqüències socials que se'n puguin derivar, 
perquè ajuda a visualitzar que qui ha errat no quedarà impune. 
En general, seguint Elster103, la intensitat de la demanda de retribució decreix quan 
més gran és l’interval entre els crims i la transició, com més gran és l’interval entre la 
transició i els processos efectius de justícia transicional. Amb tot, hi ha importants 
contra-exemples que valorarem al final del treball en analitzar l’impacte i èxit dels 
diferents mecanismes de justícia de transició i, en concret, de les Comissions de la 
Veritat. 
 
 
1.4.2. Comissions de la Veritat: un breu repàs cronològic 
 
Les Comissions de la Veritat es desenvolupen en paral·lel al concepte de justícia 
transicional. De fet, dels elements de justícia no retributiva són els que tenen un 
desevolupament més tardà però que es pot resseguir en relació amb l’evolució que es 
                                              
101 Font: BORAINE, A. (2000). A country Unmeasked. Cape Town: Oxford University Press 
Southern Africa, pp.384. 
102 TAMIR, Y. (1997). “The Relevance of Truth Commissions in Different Types of Conflcits “. A 
Truth Commissions:  A Comparative assessment, Harvard Law School Human Rights Program, 
pp. 9-10. Tamir és professora de Filosofia a la Universitat de Tel-Aviv. 
103 ELSTER, J. (2006). Rendición de Cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica. 
Buenos Aires: Katz Editores, p. 97 i Capítol 8, p. 254-284. 
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fa des de l’àmbit dels estudis per la pau i el conflicte (que abordarem a continuació) i el 
desenvolupament de la conceptualització de la justícia transicional des de les relacions 
internacionals i el món del dret internacional. 
 
Formalment, i d’acord amb les definicions mencionades anteriorment, establirem cinc 
etapes en el desenvolupament de les Comissions que s’inicien a la dècada dels anys 
vuitanta, i molt especialment amb l’informe de la Comissió argentina. Amb tot, caldrà 
incorporar una primera etapa embrionària que expliqui com la Comissió argentina no 
parteix d’un no res sinó que hi ha múltiples exemples al llarg de la història que fan de 
les Comissions de prinicipis dels vuitanta uns esdeveniments novedosos però 
coherents amb els intents que es van fer ja des de la Grècia antiga. Tindrem, doncs: 

1. Una aproximació històrica. 
2. Un espai des dels judicis de Nuremberg a les comissions internacionals 

d’investigació en l’àmbit de la Commonwealth. 
3. La publicació de l’informe Nunca Más publicat per la CONADEP a Argentina el 

novembre de  l’any 1984. 
4. La publicació de l’Informe Retting o Informe Final de la Comissió de la Veritat 

de Xile, l’any 1991. 
5. La creació de la Comissió de la Veritat i reconciliació sud-africana. 
6. La irrupció de la Cort Penal Internacional com a  nou element en paral·lel a les 

Comissions i netament iniciada amb la Comissió de Sierra Leone. 
 
1. Alguns precedents històrics 

 
Hem comentat abans els treballs d’Elster i hem observat alguns episodis des de 
l’òptica de les Comissions de la Veritat i exemples de reconciliació abans d’arribar al 
1980. Les Comissions adopten posicions que poden trobar referents ja a la Grècia 
Antiga que superen fins i tot les formes de justícia i reconciliació nacional establertes 
els trenta anys posteriors a la fi de la Segona Guerra Mundial. Però l’anàlisi duta a 
terme per referir-se als antecedents històrics de mecanismes de justícia de transició 
segueixen essent vàlids per al cas de les Comissions i, tal i com hem vist abans, el 
que es donen són mecanismes de justícia de transició i no tant de comissions de la 
veritat en concret, com analitzem en aquest punt. 
 
2. Dels judicis de Nuremberg a les Comissions internacionals d’investigació en l’àmbit 
de la Commonwealth. 
 

a) 1945 
Els judicis de Nuremberg pel que fa a la justícia transicional van tenir una significació 
central. Malgrat no derivar en cap cas cap a una Comissió de la Veritat, cal recordar 
que van aportar un canvi de mentalitat impensable abans i que això va ser fruit 
d’exposar, a través dels judicis individuals, uns models d’abús que van quedar recollits 
de manera sistemàtica en els informes dels judicis de Nuremberg. Van ser judicis 
novedosos per la manera com les nacions van decidir afrontar i prendre consciència 
dels errors i encerts del seu passat. El cas del canvi de l’opinió pública que mostren les 
enquestes sobre què havia constituït el règim nazi en acabar la IIª GM o al cap de 
trenta anys és paradigmàtic. El Judici de Nuremberg, que va asseure vint-i-un líders 
nazis a judici, es va iniciar la tardor del 1945 i es va prolongar gairebé al llarg d’un any. 
Els alemanys van seguir el judici ben de prop (el 94% de la població responia 
afirmativament davant la pregunta de si n'estava al cas104), i el consideraven 
                                              
104 BRONKHORST, D. (1995). Op.Cit., pp. 46-47. 
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majoritàriament just (94%). Però el 92% refusava la idea d’una certa culpa col·lectiva. 
Un any després aquest refús baixava al 66%. Davant la pregunta de si l’antisemitisme 
hauria de ser perseguit, la resposta va passar del si en un 43% l’any 1948 al 20% en 
només deu anys. Finalment davant la pregunta de si els alemanys havien estat els 
únics responsables de la IIª GM, la resposta va passar d’un 33% a un 66% entre els 
anys 1951-1967. 
 
L'important del cas és que els judicis es van fer sobre la base del coneixement de la 
veritat i amb els drets humans sobre la taula. Si analitzem el cas del Japó observarem 
que, amb aquest mateix nou rerafons, es va actuar de manera extraordinàriament 
punitiva i es van aniquilar tots els elements opositors. L’agost de 1945, el Japó accepta 
la rendició davant dels aliats sense ser envaït i s'inicia el procés de desmilitarització 
(molt ràpid) i el procés de democratització. Aquest va consistir en primera instància en 
la creació d’una Comandància Suprema dels Poders Aliats, que va executar més de 
nou-centes persones per crims de guerra, va empresonar-ne a més de 3.500, i va 
organitzar purgues entre tots els mestres i administradors que havien donat suport als 
militars i a l’ultranacionalisme. Més d’1.300.000 educadors van ser investigats; més de 
7.000, traslladats massivament, i es va arribar a processar més de 202.000 persones.  
El rerafons era nou, però les formes de repressió, conegudes. 
 
Des de llavors, el patró de Nuremberg i Tokio ha estat exemple d'actuació per a 
diversos països. És el cas de les purgues europees després de la IIª GM, molt 
elevades, amb una repressió que va portar a fins i tot països com Holanda a 
reinstaurar la pena de mort. Anys més tard, a Portugal la revolució dels clavells va 
iniciar un procés de purgues durant 1974-1975 que va afectar unes 20.000 persones i 
no va ser fins l'arribada dels governs moderats del 1976 que es van acabar les accions 
de saneamiento. A Grècia la dictadura militar acabava el 23 de juliol de 1974 després 
del fracàs grec de Xipre i s’inicia automàticament el procés de "desjuntificació". Es va 
declarar amnistia per a tots els presos polítics però més de 108.000 funcionaris i 
oficials van ser destituïts, traslladats o disciplinats a mitjans del gener del 1975. Es van 
iniciar judicis criminals contra oficials i es van fer judicis contra torturadors que van 
tenir un fort impacte a tot el país. A principis dels anys noranta el govern va deixar anar  
la majoria de militars empresonats malgrat les fortes manifestacions en contra per part  
de la societat civil.  
 
La majoria d’aquests passos no van afrontar de cap manera el seu passat. Per tant, a 
diferència d’alguns dels casos que planteja Elster, la majoria de transicions que 
s'inicien a partir de la dècada dels vuitanta tenien poc a aprendre de les experiències 
europees i japonesa. El panorama europeu seguia essent bastant desolador pel que fa 
a models de reconciliació novedosos. El professor sud-africà Kader Asmal en parlar de 
la manera europea d'afrontar el passat ho expressava de la següent manera: 

 
“A França unes 10.000 persones van ser executades sense judici, els holandesos van 
reintroduir la pena de mort, a la República Txeca les purgues eren comunes així com 
als països de l’est i l'Alemanya de l’est en menor mesura… La típica reacció europea a 
la malaltia de la violència és l'auto-exoneració. La persona que més crida reclamant 
justícia no necessita explicar quina era la seva pròpia responsabilitat."105 

 
La reconciliació és un procés lent, però no haver afrontat el passat ha fet que aquesta 
fos més difícil. La veritat s’ha hagut d’anar descobrint mica en mica i fent lloc encara 
que fos anys després. El 1995 van aparèixer a Alemanya i Holanda més literatura i 

                                              
105 BRONKHORST. D. (1998). Op.cit.,p.7 
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documentals sobre la Segona Guerra Mundial com mai s'havien publicat abans. La 
memòria amagada acaba sortint, “la veritat és filla del temps” que deia l’erudit romà 
Aul·lus Geli. A Japó també hi ha hagut un procés creixent de reconeixement de culpes 
que s'ha anat traslladant de manera cada vegada més acurada als llibres d'història.106 
Els fets històrics no acaben de desaparèixer mai, encara que hi hagi generacions que 
prefereixin oblidar-los. La veritat dels guanyadors i la punició, per molts drets humans 
que hi afegim darrere, no s'havien mostrat com la millor solució per a la  reconciliació. 
 

b) El precedent de les Comissions d’Investigació de la Commonwealth 
La història de les Comissions, però, pot tenir un origen no tan llunyà. Freeman107 
identifica molta de la legislació amb què es creen i es defineixen les Comissions de la 
Veritat amb les Comissions d’Investigació de la Commonwealth, també anomenats 
Tribunals d’Investigació, que es van definir al Regne Unit el 1966 a partir del Report of 
the Royal Commission on Tribunals of Inquiry.108 Aquestes eren Comissions 
d’investigació que els governs havien posat en marxa com un recurs excepcional en 
resposta a controvèrsies públiques particularment rellevants i urgents. Aquestes 
Comissions tenien poder per portar davant de la Comissió a qui es considerés 
necessari, tenien la discrecionalitat per establir responsabilitats i havien de finalitzar la 
seva tasca amb un informe final. De fet, s’han fet servir sovint per Estats de la 
Commonwealth per esclarir situacions de severes violacions de drets humans. És el 
cas de les mencionades d’Uganda de 1974 i 1986, Zimbabwe de 1984, Nepal de 1990 
(que malgrat no formar part de la Commonwealth ha estat molt influïda per la legislació 
anglesa), Sri Lanka (1994) o Nigèria (1999), la majoria d’elles identificades per Hayner 
com a Comissions de la Veritat. És a dir que d’aquella legislació han aparegut 
Comissions que s’adapten a la definició de Comissió de la Veritat. Però fins i tot en els 
casos en què la legislació és absolutament nova -cas de Sud-àfrica o Sierra Leone-, 
les reminiscències dels textos legals amb la legislació que permetia la creació dels 
Tribunals d’Investigació sembla evident.109 Parlem però de països anglosaxons, i que 
per tant no inclouen la resta de casos que evolucionen de manera diferent 
especialment a Àfrica però sobretot a Amèrica Llatina. 
 
Amb tot, i atesa la influència que tenen és central citar-les, així com la influència que 
tindran en la Comissió sud-africana, com veurem en aquest mateix apartat. 
 
3. Argentina, 1984 
 
El primer punt de partida clau, més enllà de la legislació circumscrita en l’àmbit de la 
Commonwealth, l'hem de fixar amb la publicació dels treballs de la Comissió de la 
Veritat argentina que ha presidit Ernesto Sábato. La literatura acadèmica pel qu fa a 
les Comissions s’inicia sobretot a partir de la derrota argentina de les Illes Malvines 
(Faulkland Islands) i la retirada militar del poder.  

 
La Comisión Nacional sobre Desaparecidos (CONADEP) va ser la primera que va 
presentar un informe i va assentar les bases de la justícia històrica refrendades per la 

                                              
106 BRONKHORST, D.(1995). Op.Cit., p.. 51. 
107 FREEMAN, M. (2006). Op Cit., p. 22. 
108 GREAT BRITAIN PARLIAMENT. ROYAL COMMISSION ON TRIBUNALS OF INQUIRY 
(1966). Report of the Commission under the chairmanship of the Rt. Hon. Lord Justice Salmon.. 
(Cmnd3121 London). 
109 Freeman proposa que s’acarin la Commissions Act, Act nº 8 de 1947 de Sud-àfrica, i la llei 
que crea la Comissió, la Promotion of National Unity and Reconciliation Act mencionada 
anteriorment. 
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Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) en establir el 1985 la ja 
mencionada sentència que diu que qualsevol societat té l’irrenunciable dret de 
conèixer la veritat. 
 
La CONADEP a Argentina va ser creada per decret presidencial en el marc d’una sèrie 
de mesures adoptades per restaurar l’estat de dret i el respecte pels drets humans al 
país després de les primeres eleccions lliures i democràtiques: el president Alfonsín va 
ordenar l’enjudiciament dels líders de la Junta Militar, va proposar augmentar les 
penes per delictes de tortura, va impulsar l’adopció dels convenis internacionals de 
drets humans, va proposar reformes del codi de justícia militar, així com legislatives 
(en matèria de desaparicions forçades, entre d’altres) i  va crear aquesta Comissió 
d’investigació amb l’objecte d’esclarir els fets relacionats amb la desaparició de 
persones que van ocórrer al país, presidida per Ernesto Sábato. Les seves funcions 
eren les següents:110 

 
a) recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas immediatamente a la 
justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos; 
b) averigurar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así también 
toda otra circunstancia relacionada con su localización; 
c) determinar la ubicación de niños sustraidos a la tutela de sus padres o guardadores 
a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, y dar 
intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores; 
d) denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de 
elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer; 
e) emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a 
los ciento ochenta (180) días a partir de su constitución. 

 
Al setembre de 1984 la CONADEP va presentar el seu informe al president. Consistia 
en 50.000 pàgines de documentació que va ser publicada en format llibre amb el nom 
de Nunca más 111 amb pròleg d’Ernesto Sábato. Incloïa un annex amb els noms de 
8.961 desapareguts, els d’aquells que havien sobreviscut a camps de concentració i 
una llista de 365 centres clandestins de detenció. L’informe descrivia amb detall la 
metodologia de les desaparicions i utilitzava nombrosos exemples per il·lustrar el camí 
que emprenien els detinguts; els perfils de les víctimes (nens, joves, dones 
embarassades, famílies senceres, sindicalistes, advocats, activistes polítics, 
periodistes, sacerdots i monges); la tortura a la qual els presoners eren sotmesos; l’ús 
de centres clandestins de detenció sota jurisdicció de les tres forces armades i vàries 
forces de seguretat i de policia. Descrivia així mateix l’entramat d’impunitat que era 
una part essencial del mètode de repressió. 
 
A més, tal com diu Capellà:112 
 

L’Informe constitueix un primer exemple de com estructurar un informe final, exposar 
models d’abús comesos, identificar víctimes i proposar reparacions en el si d’un conjunt 
de recomanacions més àmplies que afectaven l’àmbit institucional. Tot i que la 
Comissió no podia emetre judicis sobre fets i circumstàncies que constituïssin matèria 
exclusiva del poder judicial, l’informe constitueix encara avui en dia una poderosa 
condemna pública de les polítiques repressives de la dictadura militar que, després de 
l’anul·lació de les lleis d’impunitat, és la base dels actuals judicis i les sentències 
imposades al país i fora d’ell. Es pot comprovar, així mateix, com s’han anat complint 

                                              
110 Arts. 1 i 2 del Decreto 187, de 15 de desembre de 1983 de Creación de la Comisión 
Nacional sobre la desaparición de Personas. 
111 L’informe pot consultar-se a <http://www.nuncamas.org/investig/nuncamas/nmas0001.htm> 
112 CAPELLÀ ROIG, M. (2009). Op. Cit., p. 224. 
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les recomanacions sobre reparacions i reformes legislatives proposades per la 
Comissió. 
 

Des de llavors hi va haver fracassos i encerts a l'hora de constituir Comissions de la 
Veritat a Llatinoamèrica on des dels anys cinquanta s’havien mantingut situacions de 
violència i conflictes interns de resultes d'importants desigualtats econòmiques i 
socials. Seguint el mandat de Washington es va cedir el poder a cúpules militars i les 
dictadures militars es van instal·lar als països i van reemplaçar els dèbils governs 
constitucionals, no sempre democràtics. El poder militar va entronitzar-se entre d’altres 
països a Paraguai el 1954 amb Stroessner (1954-1991), Brasil (1964), Perú (1968), 
Uruguai (1972), al Xile de Pinochet (1973-1990), a l’Argentina amb Videla, Viola i 
Galtieri (1976-1982) o la Bolívia de Banzer, Bordaberry i Pacheco (1966-1985).  
 
A partir dels anys vuitanta, amb el retorn a les democràcies sorgeixen els debats sobre 
què fer amb els responsables de les violacions de drets humans, sore com reconèixer 
les societats maltractades i com buscar la reconciliació nacional amb una certa justícia, 
i l’exemple argentí significa un punt clau en aquesta direcció malgrat la pretensió d’oblit 
i impunitat que feia que molts d’aquests règims al final del seu mandat (o els governs 
que els van succeir) dictessin lleis "de obediencia debida” “caducidad”, “punto final” o 
"amnistia”. En moltes ocasions fins i tot l’oferta electoral dels moviments que pretenien 
succeir els governs militars incloïa els judicis per als qui havien estat en el poder, però 
al final, “per salvar la democràcia” es renunciava a aquest compromís.  
 
El cert és, però, que la pressió de familiars de víctimes, advocats, periodistes, 
religiosos, magistrats, polítics i activistes internacionals han conduït a creacions de 
Comissions d’investigació de la veritat, ja sigui a instàncies del poder oficial com a 
Argentina o Xile, o bé a instàncies d'organismes no governamentals i de drets humans 
com en els casos de Brasil, Uruguai, Paraguai o Bolívia. Des de principis dels anys 
vuitanta les Comissions de la Veritat han esdevingut institucions familiars que han 
actuat de complement d'altres respostes nacionals per posar en marxa un nou règim 
democràtic. Les sentències mencionades de la Cort Iberoamericana de Drets Humans 
sobre el dret a la veritat, la continuitat de l’Estat, i el dret a les reparacions de les 
víctimes han anat fent la resta des d’aquell moment i han impulsat la creació de 
Comissions de la Veritat.113 I malgrat això, la mateixa CIDH moltes vegades ha 
defensat que determinades immunitats obtingudes a partir de Comissions de la Veritat 
són injustificables. En aquests casos els governs han hagut de modificar les seves 
decisions, normalment quan ja havien passat uns anys i fer aquesta maniobra de 
marxa enrere quan ja era políticament possible. Les Comissions de la Veritat, doncs, 
han d'estar cada vegada més ajustades a les lleis internacionals de drets humans 
perquè la seva tasca sigui ja no només reconeguda sinó legalment acceptable. 
 
4. L’Informe Retting de Xile (1991) i l’atenció de l’ONU. 
  
Arribem a un tercer punt de partida on es consoliden les Comissions de la Veritat com 
a entitats adequades per ajudar a encarar el futur amb elements de guia comú. La 
caiguda del mur i les experiències anteriors tenen molt a veure amb aquest boom de 
Comissions que apareixen el primer quinquenni de la dècada dels noranta. 
 

                                              
113 VAN ZYL, P. (2000). “Justice without punishment: guaranteeinghuman rights in transitional 
societies”, VILLA-VICENCIO, Ch., W. VERWOERD (2000). Looking back reaching forward. 
Reflections on the Truth and Reconciliation Commission in South Africa. Cape Town: UCT 
Press, pp. 47-49. 
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Durant els anys noranta, desenes de països s’han trobat immersos en processos de 
transició cap a la democràcia de resultes, sobretot, de la caiguda del mur i la fi de la 
guerra freda. El fet més important no ha estat, en si, la creació de nous estats sinó que 
aquests, tot i néixer fràgils, van créixer amb una ferma vocació de constituir-se en 
estats democràtics, han intentat endegar eleccions lliures, redactar una constitució i 
han intentat desenvolupar i permetre la consolidació de premsa lliure. I sobretot, han 
estat països que no han estalviat esforços per parlar i encarar el problema de 
violacions de drets humans que havien sofert. El context internacional hi ajudava. 
D'aquesta manera la societat civil d’aquests països ha entrat en importants debats i 
contradiccions sobre com afrontar el futur amb una rèmora de difícil gestió i digestió. 
 
A Europa la caiguda del mur va comportar la creació de nous estats sortints de l’antiga 
URSS i l'inici d'importants reformes estructurals als estats que havien estat sota l’òrbita 
soviètica. Els països sortints del pacte de Varsòvia van rebre fortes pressions 
polítiques per incorporar-se al joc democràtic, van poder escoltar els cants de sirena 
de l'OTAN i van rebre suculents caramels com els programes PHARE i TACIS que han 
vingut finançant les reformes estructurals d’aquests països en el context de pre-accés 
a la Unió Europea.  
 
A l'Àfrica subsahariana neixen pocs països de resultes d'aquests canvis, però la 
majoria ha intentat introduir de manera creïble sistemes multipartidistes. Són els 
processos d'Etiòpia, Eritrea, Sud-àfrica, Rwanda... 
 
A Llatinoamèrica els canvis van començar als anys vuitanta i han acabat concretant-se 
la darrera desena del segle XX. A l’Uruguai, l’Argentina, Xile o Brasil, els processos de 
consolidació democràtica han estat fortament assumits per la societat civil i la 
comunitat internacional. 
 
A Àsia molts països que havien estat sota l’òrbita comunista han temptejat sistemes 
mixtos i graduals d’entrada al capitalisme amb polítiques liberals i sistemes 
democràtics basats en la llibertat de partits, associació i premsa. Podem citar els casos 
del Nepal, Corea del Sud, Sri Lanka o Vietnam, i fins i tot Filipines, després de la 
caiguda de Marcos, que al llarg dels anys noranta ha experimentat una qualitativa 
millora en el respecte als drets humans.114 
 
Per acabar aquesta breu descripció hem de fer esment de les transicions que s’estan 
produint al Pròxim Orient amb Jordània i Iran al capdavant, i amb importants passos en 
les converses per la pau àrab-israeliana, o el procés de transició de Tunísia i el 
Marroc. La Unió Europea a més ha desbloquejat la part principal dels fons MEDA per 
al desenvolupament d'aquests països. 
 
Aquest repàs, absolutament incomplet per la impossibilitat d'enumerar tota la 
casuística sorgida en els últims vint anys, denota un moment de canvi, de respecte 
formal per part dels governs al consens internacional sobre la condemna a la violació 
dels drets humans.  
 
Les comissions nacionals per fer investigacions sobre aquestes violacions van créixer 
exponencialment des del 1991 quan la Comisión de la Verdad y Reconciliación xilena 

                                              
114 BRONKHORST, D. (1995). Op. Cit., p.30. 
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va donar a conèixer el seu informe Retting, el seu informe final, els resultats dels 
treballs de la Comissió establerta l’abril del 1990.115 
 
L’informe Retting va comportar la promulgació de la Llei 19.123 que crea la 
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establece pensión de 
reparación y otorga otros beneficios en favor de personas que señala, publicada al 
Diario Oficial el 8 de febrer de 1992, que havia de coordinar, executar i promoure les 
accions necessàries per al compliment de les recomanacions contingudes a l’Infome 
Final de la Comissió de la Veritat i Reconciliació. 
 
En aquest context, quan els negociadors de El Salvador van explorar els casos de 
l’Argentina i Xile en el moment de posar fi a les hostilitats del país, alguna cosa 
important va canviar. Per primera vegada l’ONU s’invoculcrava de manera directa en la 
posada en marxa d’una Comissió de la Veritat. En les darreres dues dècades l’ONU ha 
estat una veu autoritzada en la porposta de realitzacions de CV i ha provat 
d’incorporar-la en tots els acords de pau en els que ha intervingut. De fet, ha publicat 
el UN Post-conflict Justice Toolkit el 2006116 on es pontifica a l’entorn de la capacitat 
de les CV de prevenir abusos futurs i provocar reformes significatives. 
 
5. La creació de la Comissió de la Veritat i Reconciliació sud-africana el 1995 
 
La Comissió de la Veritat i Reconciliació de Sud-àfrica va significar un nou punt 
d’inflexió no pel que fa a la importància de les Comissions com nous cossos per 
analitzar el passat sinó pell model novedós que representa. En aquest sentit, al llarg 
del 1998 i del 1999 hi ha hagut països que s’han plantejat iniciar processos a través de 
Comissions prenent com a exemple el cas Sud-africà. És el cas de Sierra Leone, 
Nigèria, Indonèsia, Lesotho o Cambotja que directament han apel·lat al cas sud-africà. 
Per concretar un exemple ben llunyà geogràficament dels molts que es podrien posar, 
a principis del 1999, el primer ministre de Cambotja, Hun Sen, va expressar per 
primera vegada el seu interès a crear una Comissió de la Veritat i va declarar 
públicament la intenció de convidar Desmond Tutu per analitzar el cas sud-africà com 
a exemple a seguir en el cas del seu país.117  En els altres casos, el referent sud-africà 
ha estat sens dubte una font d’inspiració i reflexió. 
 
El cas sud-africà, però, va més enllà perquè marca un model d’origen anglosaxó molt 
diferent al de la cultura catòlica llatinoamericana. Des de la Comissió sud-africana es 
generalitzaran la celebració de vistes públiques, inexistents fins llavors a tots els 
països que no eren de la Commonwealth (l‘Argentina, Bolívia, l’Uruguai, El Salvador, 
Xile, el Txad, Haití) i apareixeran en països com Timor Oriental, Marroc, o el Paraguai. 
És la demostració que les Comissions poden ser públiques i a la vegada centrades en 
les víctimes sense que els termes siguin antitètics. 
 

                                              
115 Decreto Supremo nº 355 de 2 d’abril de 1990. 
<http://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-
comisiones/Creacion-Comision-Rettig.pdf> 
116 ONU (2006). Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Rule-of-Law 
Tools for Post-Conflict States: Truth commissions. New York: United Nations.  
117 HAYNER, P. (2000). “Same species, different animal: how South Africa compares to truth 
commissions worldwide”, VILLA-VICENCIO, Ch., W. VERWOERD (2000). Looking back 
reaching forward. Reflections on the Truth and Reconciliation Commission in South Africa. 
Cape Town: UCT Press, p. 33. 
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6. La irrupció de la Cort Penal Internacional com a nou element en paral·lel a les 
Comissions i netament iniciada amb la Comissió de Sierra Leone. 
 
La irrupció de la Cort Penal Internacional ha fet que la literatura de les Comissions hagi 
hagut de fer un esforç per observar la relació que s’havia d’establir entre les 
Comissions de la Veritat i la mateixa CPI. Els elements de complementarietat, els 
elements de col·lisió, els punts i sinèrgies positives entre ambdós organismes. Les 
Comissions segueixen doncs ara un camí molt més ad hoc, bevent de totes les 
experiències i a la vegada ja molt lligades al desenvolupament dels elements de 
justícia transicional tutelats pels organismes internacionals i netament per la Cort 
Penal Internacional. L’encert de cada Comissió dependrà de com sigui capaç 
d’encaixar en aquest marasme nou d’organismes i realitats locals per satisfer les 
demandes de les víctimes i de manera més general l’exigència d’una justícia complexa 
i justa. 
 
 
1.4.3.  La possibilitat d’una Comissió de la Veritat Internacional 
 
El professor de dret Michael Scharf118 de la New England School of Law ha fet un pas 
més i ha proposat la creació d’una Comissió de la Veritat Internacional per resoldre un 
conjunt de problemes que segons ell disminueixen les potencialitats d’aquests cossos.  
 
La majoria de Comissions han tingut poc pressupost, han estat vulnerables a 
manipulacions i limitacions imposades políticament: ja sigui estructura, mandat, 
recursos, accés a la informació, capacitat per investigar casos especialment 
significatius o la importància que pot tenir l’informe final determinat pel conjunt de 
forces polítiques. A més, moltes no han tingut el poder d’imposar sancions als 
responsables de violacions o proveir de compensacions a les víctimes. Han tingut 
poca transparència i en alguns casos han anomenat responsables de violacions sense 
permetre el dret a la defensa i per tant els drets dels acusats no han estat preservats, 
convertint-se en un procés no just. Segons ell, els avantatges d’una Comissió de la 
Veritat permanent serien els següents: 

- major capacitat de finançament, 
- major percepció de neutralitat, 
- menor condicionament per part d’influències domèstiques (amenaces, 

pressions polítiques...), 
- major celeritat en iniciar les investigacions. 

 
La forma per la qual s’hauria d’establir una Comissió de la Veritat permanent hauria de 
seguir els mateixos passos que el TPI, és a dir, a partir d’un tractat obert a tots els 
estats interessats. N’hi hauria prou amb un nombre reduït de comissionats, ja que la 
Comissió estaria vestida amb un equip tècnic per les seves tasques que haurien 
d’incloure advocats, analistes, intèrprets, personal de seguretat, investigadors. Per 
assegurar la diversitat geogràfica, els comissionats serien elegits en un vot per majoria 
absoluta pels estats firmants i no podrien ser mai dos d’ells del mateix estat. D’acord 
amb el professor Scharf podria haver-hi un precedent que seria la International Fact-

                                              
118 SCHARF, M.P. (1997). “The Case for a Permanent International Truth Commision”, Duke 
journal of comparative & international law, (Vol. 7, Number 2). North Carolina: Duke University 
School of Law, Durham, pp. 375-410. Es pot consultar a:  
<www.law.duke.edu/journals/djcil/articles/djcil7p375.htm>  
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Finding Commission creada pel protocol addicional 1 de les Convencions de Ginebra 
de l’any 1949.  
 
La jurisdicció d’aquesta Comissió de la Veritat permanent inclouria: 

a. el crim de genocidi,  
b. les serioses violacions de drets i costums aplicables en conflictes armats 

interns i internacionals,  
c. crims contra la humanitat incloses les desaparicions forçoses, les execucions 

extrajudicials i les tortures. 
 
La Comissió intervindria a partir de la demanda del Consell de Seguretat de l’ONU o a 
partir de la demanda de la majoria d’estats firmants de l’estatut. Es designaria lloc i 
dates on la Comissió iniciaria les seves investigacions. Es tractaria d’investigar els 
actes de les parts en conflicte i el rol dels actors internacionals en el conflicte en 
qüestió. Es proposa una investigació d’un any i un finançament per part dels països 
firmants, així com contribucions voluntàries de països interessats ja fos amb diners, 
amb material o amb personal.  
 
Per evitar els problemes que hi ha hagut fins ara a les Comissions, d’acord amb el que 
hem mencionat anteriorment, serà necessari: 

a. El dret a un procés just per part de les persones anomenades que haurà de ser 
inclòs en els estatuts de la Comissió de la Veritat permanent. S’haurà de 
permetre el dret a rèplica de manera personal o per un representant. 

b. Pel que fa a la transparència s’haurien d’incentivar les declaracions públiques 
com podria ser l’exemple de l’ICTY conegut amb les vistes de l’article 68 que 
permet que el fiscal presenti el cas en una vista pública televisada (o el cas 
sud-africà en la seva CVR). En aquests casos, un bon sistema de protecció de 
víctimes és essencial. 

c. Pel que fa a la compensació a les víctimes, un dels elements centrals en les 
recomanacions de les Comissions, proposa un esquema de compensacions a 
tres bandes en aquesta Comissió de la Veritat permanent. Una primera seria la 
transmissió de les evidències dels danys patits per les víctimes a les autoritats 
competents dels estats implicats, per tal que aquestes puguin iniciar accions 
als tribunals de justícia nacionals o organismes competents per obtenir 
compensacions. Un segon element seria la creació d’un fons de compensació a 
les víctimes gestionat i sota la jurisdicció de la Comissió permanent. Els fons 
provindrien del país on hi ha hagut la situació conflictiva i per part dels governs 
internacionals com una part de la seva aportació al conjunt de la Comissió de la 
Veritat permanent. Finalment, el tercer element serien els actius confiscats als 
responsables de violacions dels drets humans d’acord amb el capítol 7 de la 
carta de les Nacions Unides. Aquests actius podrien utilitzar-se en favor de les 
víctimes d’abusos.  

d. Pel que fa a la imposició de sancions és força ambigu, però s’empara en la 
firma de l’estatut pel qual es comprometia a implementar les recomanacions 
que es fes en cas que s’hagués de fer ús en el seu país de la Comissió de la 
Veritat permanent.  

 
Aquest exercici és interessant però al nostre entendre planteja determinats problemes. 

- Allunya la seu de la CVR de la realitat dels països on aquestes han d’actuar, fet 
que repercuteix en la seva acceptació, un dels elements crucials perquè 
aquesta tingui èxit. 

- La participació de la societat civil pot quedar reduïda al no res i es pot convertir 
en un organisme més, imposat, llunyà al ciutadà que no ha participat en la 
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creació de la Comissió, ni troba referents humans propers que li facilitin 
aquesta acceptació. 

- Ens podem trobar amb les limitacions que s’està trobant el TPI per legitimar-se 
atès que es preveu un estatut creat de manera anàloga al que el va crear. 

- Possiblement la flexibilitat que demanda una Comissió quedaria mermada i la 
possible burocràcia que s’acabaria formant podria anar en detriment de la 
celeritat d’accions que s’enuncia. 



 79

1.5. Per què una comissió? 
 
 

“La massacre sanguinària de Bangladesh va cobrir ràpidament la 
memòria de la invasió russa de Txecoslovàquia, l’assassinat 
d’Allende va fer oblidar les misèries de Bangladesh, la guerra del 
desert del Sinaí va fer que la gent s’oblidés d’Allende, la 
massacre de Cambotja va fer que la gent oblidés el Sinaí. I així 
un cop i un altre, fins al més complet oblit de tot per tots”119 

 
Milan Kundera, El llibre del riure i l’oblit 

 
 

We shall listen to the people of Sierra Leone wherever they may 
be. The Commission cannot turn away anyone who wants to talk 
to an officer or staff of the Commission. In accordance with the 
Truth and Reconciliation Act, we shall pay special attention to the 
needs of women and children. This Commission shall be victim 
driven. People need to have their experiences validated and 
recognised. There is no family, village, community, chiefdom or 
district that has not been affected by the conflict one way or the 
other. To that extent, we are all victims of the conflict. 

 
Reverend Dr. Joseph Humper, President de la CVR de Sierra 
Leone en el dia de la inauguració el 5 de juliol de 2002. 

 
Les Comissions són una protesta contra aquesta tendència. Obliguen les nacions a 
entrar en un procés de reflexió, d'aprenentatge i coneixement de les realitats que han 
patit que d'altra manera quedarien eclipsades. 
 
Les Comissions són una part, potser un eix central, d’un procés traumàtic de 
reconstrucció moral d’un país que permeten a un país posar en clar elements que 
poden ajudar en el procés de reconciliació nacional. 
 
En un estadi de convalescència de les societats, les Comissions ajuden a crear un 
consens relatiu a fets en què la població està fortament dividida i poden convertir-se en 
un element central en l’estratègia necessària de reconciliació que un país necessita 
vertebrar per tirar endavant de manera conjunta. Si ens preguntem el perquè d’una 
Comissió, podem buscar respostes a partir dels objectius i voluntats que la signifiquen: 
 
- Una Comissió per descobrir, clarificar i reconèixer formalment abusos del passat: el 
gran nombre d’entrevistes a les víctimes permeten conèixer amb detall el model d’abús 
específic ocorregut a diferents regions, literalment rescrivint una història amagada. 
Molts activistes de drets humans declaren que les veritats i allò que s’explica a les 
Comissions no són coses noves sinó que oficialitzen fets moltes vegades sabuts, però 
treuen el vel de la negació a l’existència de tals atrocitats, especialment en països on 
els règims repressius es basaven en el suport actiu o passiu a aquestes actuacions. 
Des d’aquest moment no es pot negar l’evidència del que passava a Sud-àfrica ni 
l’existència de desapareguts a Xile o a l’Argentina.  
Tot sovint, atès el poc temps i recursos amb què compten, les CV només poden 
investigar en detall alguns casos, normalment aquells que han tingut una repercussió 
més important al país de referència. Tots els altres casos són referenciats però els 

                                              
119 KUNDERA, M. (1984), El libro de la risa y el olvido. Seix Barral, p. 16. 
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testimonis no són investigats a fons i queden reduïts al món de les xifres i les 
estadístiques. 
 
És important distingir entre el coneixement dels fets i el reconeixement dels fets. Les 
CV reconeixen allò que va passar. L’ estat, en tant que estat, admet els seus errors i 
reconeix que ha actuat malament. És un coneixement fet públic i passa a formar part 
de l’escena cognitiva pública, tot permetent començar a curar ferides que altrament 
quedarien obertes.  
 
- Per respondre a les necessitats i interessos de les víctimes: oficialització i reparació.  
La víctima és el centre d’atenció de tot el procés, a la que s’ha de mimar en la seva 
triple vessant de cas d’investigació concret, font d’història i subjecte d’un dolor que 
necessita ser tractat i desactivat en la més gran mesura possible.  
 
En situacions de sofriment i intimidació en un llarg període de temps apareix 
l’anomenat estrès post-traumàtic en un gran nombre de víctimes (no totes). Focalitzar-
se en les víctimes ajuda al procés de superació d’aquest desordre emocional i pot tenir 
un important poder terapèutic. A la vegada, fa que l’opinió pública entengui i accepti 
sense reserves aquelles persones com a víctimes, ja que s’explica el context. Les 
necessitats psicològiques de les víctimes i les seves famílies són claus en aquest 
sentit: parlar ajuda i en el context de les Comissions pot permetre que la víctima pugui 
entendre quina és la causa que li ha provocat un dolor incomprensible.  
 
L’oficialització del dolor ajuda en molts casos a desactivar traumes no expressats, però 
és important tenir en compte que pot crear-ne de nous, reobrint ferides, generant 
frustració si el seu testimoni és rebatut o menystingut o augmentant la desolació si les 
reparacions promeses per la Comissió no acaben materialitzant-se.  
 
A través de les entrevistes a les víctimes es poden adequar les reparacions que han 
de rebre d’acord amb les necessitats identificades. Són, per exemple, la compensació 
material, la restitució de propietats o la identitat, un cos o l’honor entre d’altres. En el 
cas de l’Argentina i Xile, les víctimes que s’anomenen als informes finals han tingut un 
tractament individualitzat de reparacions per part de l’estat, i s’han oficialitzat les 
“desaparicions” aportant certificats de defuncions sense els quals molts elements 
legals no es podien resoldre. (A l’Argentina es va crear la figura del “desaparegut 
forçós”  que va aplicar-se a tots aquells que van ser inclosos com a desapareguts a la 
CV.) Però sempre hi ha el risc que hi hagi gent que quedi fora. 
 
Aquests elements han de ser tinguts en compte pels comissionats que faran bé de 
dotar-se d’equips especialitzats de seguiment psiquiàtric de les víctimes i de 
seguiment de la  posada en marxa de les recomanacions de l’Informe Final un cop la 
feina de la Comissió hagi acabat. 
 
És interessant escoltar el que deia Desmond Tutu sobre les reparacions a les víctimes: 

 
Els comissionats van intentar evitar de manera deliberada la paraula "compensació". 
Vam estar d'acord que no hi havia cap manera possible de compensar una família, per 
exemple, per la mort brutal del seu estimat pare o marit i sustentador principal de la 
casa. No hi ha cap manera de computar la devastació que provoca aquesta pèrdua.  
Amb tot, si havíem d'intentar compensar-los, aquesta compensació hauria de ser igual 
per a totes les víctimes independentment de casos i circumstàncies? La nostra 
recomanació va ser que es pagués a les víctimes una suma considerable, però de tal 
manera que es reconegués que era una quantitat simbòlica més que substancial. 
Hauria de ser la manera amb la que la nació digués a les víctimes: Reconeixem el gran 
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sofriment i la violació dels teus drets humans. Res no pot reemplaçar la falta d'una 
persona estimada. Però com a nació t'estem dient “ho sento, hem obert les ferides del 
teu sofriment i hem de netejar-les; aquesta reparació és un bàlsam, un ungüent, posat 
en aquesta ferida per tal d'ajudar a que, un dia, cicatritzi”.120 

 
- Contribuir a la justícia i a passar comptes amb els perpetradors  
Moltes Comissions passen els seus arxius a les autoritats corresponents que demanin 
informació per iniciar judicis formals. Algunes Comissions han decidit citar els noms 
dels qui van ser responsables d’atrocitats, actuant, com a mínim com a sancionadors 
morals. En alguns casos s’han recomanat sancions, com ara destituir responsables 
d’atrocitats dels seus llocs de treball perquè no continuïn exercint. En alguns casos 
com a Sud-àfrica han estat facultades per atorgar amnistia a canvi de veritat com a 
mesura contra la impunitat. Ho veurem més endavant. 
 
- Per posar de relleu la responsabilitat institucional i recomanar reformes 
Les Comissions són les responsables d’avaluar la responsabilitat institucional dels 
abusos comesos i han de ser capaçes de recomanar canvis estructurals que permetin 
que des de l’estat aquests models d’abús quedin absolutament desmantellats.  
 
Mantenir la població perfectament informada mentre es du a terme una profunda 
reorientació institucional en la justícia i els cossos de seguretat, permet una millor 
acceptació d’aquests cossos que parteixen d’entrada amb un guanyat menyspreu i 
descrèdit. La transparència i els canvis estructurals han d'actuar com a elements de 
resistència a un possible retorn a règims repressius. Possiblement no hi hagi un altre 
cos amb la capacitat per dur a terme aquestes propostes i crítiques.  
 
Malauradament les recomanacions mai han estat prescriptives i la majoria no s’han 
operativitzat ni han estat preses en consideració. Però el fet que existeixin ha estat un 
element al que la societat civil i la comunitat internacional ha pogut agafar-se per 
pressionar el govern perquè les posés en marxa. 
 
- Promoure la reconciliació i reduir les tensions resultants de la violència del passat 
La saviesa popular diu que el futur depèn del passat i que s’ha de fer front al llegat 
d’horrors que aquest ens deixa perquè és on hi ha els fonaments per construir una 
nova societat. Si els enterres, ressorgiran més tard.  
 
Resoldre desacords i airejar conflictes latents pot ajudar a reduir tensions. Molta gent 
que ha proposat els mètodes de recerca de veritat com element per desactivar 
conflictes, diuen que el perdó i la reconciliació només pot existir a partir de l’exposició 
de la veritat completa del que va passar. En parlarem més endavant. 
 
- Perquè és una obligació confirmada per les lleis i convencions internacionals 
El present document ha parlat a bastament en l’àmbit dels drets i obligacions dels 
estats esmentats anteriorment. No obstant això cal recordar elements clau. Buscar i fer 
pública la veritat dels abusos del passat és una obligació de l’estat confirmada per la 
llei internacional, pel dret inherent a la veritat que tenen totes les víctimes o 
supervivents d’un abús, i la societat en el seu conjunt. La llei internacional de drets 
humans obliga l’estat a investigar i castigar tots els violadors de drets humans en la 
majoria de circumstàncies, fet que implica el dret de la ciutadania a conèixer els 
resultats d’aquestes investigacions.  
 
                                              
120 TUTU, D. (1999). No Future Without Justice. New York: Doubleday, p.61. 
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Les Comissions de la Veritat investiguen fets que indubtablement atempten contra els 
drets humans i que estan legalment tipificats com a tals: 

- Delictes de Lesa Humanitat: sistematitzats a l’Estatut de Roma que crea la Cort 
Penal Internacional (17 de juliol), que inclou assassinat, extermini, esclavitud, 
deportació o trasllat forçós, tortura, persecució de grups o col·lectivitats amb 
identitat pròpia per motius polítics, nacionals, racials, ètnics, culturals, religiosos 
o de gènere o per altres motius universalment reconeguts com inacceptables 
d’acord amb el dret internacional en connexió amb qualsevol crim comprès dins 
l’Estatut, desaparició forçada de persones apartheid. Hi ha múltiples 
resolucions que declaren la seva imprescriptibilitat.121 

 
- Crims de Guerra: comptem amb les Convencions de Ginebra de 12 d’agost de 

1949 i els protocols addicionals de juny del 1977 i desembre del 1978. Ho 
haurem de tenir en compte en països que hagin sofert una guerra com fou el 
cas de El Salvador, Guatemala i Sud-àfrica (en múltiples resolucions, l’ONU va 
admetre la lluita armada contra l’apartheid com una guerra justa). 

 
Finalment, i de manera resumida, cal citar un conjunt de lleis internacionals que estan 
directament relacionades amb les activitats de les Comissions de la Veritat: 
 
1. L’article 19 de la Declaració dels Drets Humans (dret a la Informació) o el dret a 
rebre informació que està continguda en la Carta Africana dels Drets de les Persones i 
els Pobles. Finalment citarem el famós cas del Tribunal Interamericà de Drets 
Humans122 en el cas Velásquez-Rodríguez el 1988 que concloïa que l’estat té el deure 
d’investigar el lloc on es torben els desapareguts i desclassificar aquesta informació 
per als seus familiars. 

 
Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así 
como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, 
a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. 

 
2. La Genocide Convention i la UN Convention against Torture estipulen que els 
responsables de grans violacions de drets humans han de ser portats davant dels 
tribunals de justícia ja siguin aquests nacionals o internacionals. Aquest fet està també 
contemplat a la UN Declaration on Protection from Disapparences, els UN Principles 
on Effective Investigation of Extralegal Executions i la Inter-American Convention on 
Forced Disapparences. 
D’altra banda, la International Covenant on Civil and Political Rights, amb el seu First 
Optional Protocol123, controlat pel Comitè de Drets Humans i la Convenció Europea de 
Drets Fonamentals, proporcionen un conjunt de drets que inclouen el de petició, 
reconeixement i reparació per a les víctimes de violacions. 
 

                                              
121 Principi I, Resolució 3074 (XXVIII) de l’Assemblea General de 3 de desembre de 1973, en el 
preàmbul diu “és necessari i oportú afirmar en dret internacional, per mitjà de la present 
Convenció (Convenció sobre la Imprescriptibilitat dels Crims de Guerra i dels Crims de Lesa 
Humanitat) la Imprescriptibilitat dels Crims de Guerra i dels Crims de Lesa Humanitat i asegurar 
la seva aplicació Universal. 
122 <http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/iachr.html> 
123 Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly 
resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 1976, in accordance 
with Article 9.  
<http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_opt.htm> 



 83

Els Principis “Joinet” (1997) sobre impunitat, expliciten que l’ús d’institucions 
alternatives no haurien de suplantar el sistema judicial. Els Principis “Van Boven-
Bassiouni”, també de 1997, sobre remeis i reparacions exposen que “les reparacions 
haurien d’incloure restitució, compensació, rehabilitació, satisfacció i garanties de no 
repetició”. 
 
Finalment , i des de l’any 1998, hem de tenir en compte, com hem dit, l’Estatut de 
Roma de la CPI124 que té l’obligació de perseguir les grans violacions de drets 
humans, en particular per genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra que es 
donen com a resultat de models d’abús sistemàtic.  
 
Podríem concloure que, amb les seves limitacions, la principal contribució de les 
Comissions de la Veritat és permetre als qui han estat opositors o enemics, crear un 
consens sobre el passat que els permeti viure junts, no idealment, però de manera 
millor, creant espais perquè la reconciliació tingui una base que ho faci possible. 

                                              
124 ONU (1998, 17 de juliol). Rome Statute of the International Criminal Court. (U.N. Doc. 
A/CONF.183/9*). 
<http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm>  
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1.6. Conceptes clau 
 
1.6.1. Veritat 

 
 

La paraula veritat em fa sentir incòmode. Em fa dubtar. 
Prefereixo la paraula mentida. En el moment en què aquesta 
apareix puc olorar sang. I és en aquesta on la nostra veritat és 
més propera  

Antje Krog, periodista sud-africana. 
 
 
 
Sembla obvi que si parlem de Comissions de la Veritat haguem de parlar de la Veritat 
com a concepte i, més específicament, de la veritat de què parlen les Comissions. En 
aquest sentit avancem aquí el concepte de veritat que més s’ha emfasitzat en el si de 
les Comissions i especialment en la sud-africana.  
 
Quan a qualsevol víctima se li pregunta si creu que una Comissió de la Veritat serà 
positiva la resposta és inequívocament un Sí. “La veritat per fi sortirà, la meva veritat”. 
Però ben aviat, just quan s’inicia el procés, apareixen múltiples veritats que 
enterboleixen la idea individual que un entenia. En moltes ocasions la Comissió ha 
estat font d’enormes frustracions, i s’ha d’estar ben alerta en no crear expectatives 
falses a unes víctimes a les quals un Estat (idealment) no pot tornar a fallar després 
d’haver-ho fet incomptables vegades. 
 
Per evitar-ho, quan parlem de veritat parlem sobretot de la necessitat de buscar una 
veritat objectiva. Que ens ajudi a rescriure la història. Però hem d’entendre que en una 
Comissió apareixen com a mínim 4 tipus diferents de veritat: 
 
1. La Veritat objectiva, factual o forense: fer públics fets particulars de persones 
particulars. Què va passar, a qui, on, quan, com i qui.  És la verificació i corroboració 
factual que permet evitar la negació de l’holocaust o les desaparicions a Xile o a 
l’Argentina amb esquadrons de la mort. Ja no es pot dir “jo no ho sabia”. 
 
2. La Veritat personal o narrativa: A partir de l’explicació de les històries de vida de 
cadascú, feta pública. Tradició oral. No són testimonis judicials sinó relats infinitament 
més rics. 
 
3. La Veritat social o dialògica: és la veritat de l’experiència que s’estableix a partir 
de la interacció, la discussió i el debat de gent absolutament dispar al si d’una institució 
temporal com les CV. 
 
4. La Veritat que cura o restauradora. Coneixement i, no només això, reconeixement 
per part de l’agressor/estat.  
 
 
L’element clau de tot plegat és l’anomenat “truth telling”, entès com un procés que 
engloba totes les veritats al si de les CV. 
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Si provem d’ampliar una mica aquest concepte sembla interessant analitzar la 
proposta de Jürgen Habermas en la seva Teoria de l’Acció Comunicativa, on proposa 
la teoria d’una veritat que consta de tres elements:  
1. Una comunicació realitzada per aportar veritat ha de correspondre’s a fets. Ha de 
ser factual, I ha de correspondre’s amb alguna cosa que realment passa o existeix.  
2. Es normativa, ha de complir amb un sistema normatiu en què emissor i receptor 
són capaços de fer judicis. Es correspon amb allò que nosaltres entenem per just.  
3. És realitzada d’una manera sincera “veritable”, truthful manner. Amb honestedat.  
 
Les CV funcionaran si compleixen els tres aspectes de la veritat. Han de demostrar 
fets, no només suposicions per molt evidents que semblin. Haurien de testimoniar 
d’acord amb les normes de la llei i la moral internacionals, i el que en aquest context 
s’entén per just, anomenant “crim” a un assassinat, i no, per exemple, a la pèrdua 
forçada d’un lloc de treball per motius polítics. Igualment és més veritable si l’informe 
s’elabora en la llengua pròpia dels receptors perquè és més real que una llengua que 
no és la materna encara que sigui coneguda. Finalment, ha de presentar les seves 
conclusions de manera honesta i veritable. Si amaguen alguns fets o hi posen un vel, 
encara que els fets siguin demostrats, l’informe no tindrà credibilitat. I aquí és 
important la posada en marxa de les mesures que l’informe explicita com una mesura 
clau per a fer-lo més veritable.  
 
 
1.6.2. Reconciliació 

 
 
La reconciliació és el punt de convergència entre el realisme i la 
innovació 

Jean Paul Lederach 
 

La reconciliació està només en el vocabulari d’aquells que poden 
assolir-la. No existeix en aquelles persones l’auto-estima de les 
quals ha estat destrossada i la pobresa és un mal profund que li 
consumeix l’ànima 
 

Molo Songolol, testificant a la CVR sud-africana.   
 
En la denominació d’algunes Comissions de la Veritat s’ha afegit, gens innocentment, 
una conjunció amb una inquietant paraula al darrere: reconciliació. I no s’ha afegit al 
nom com una mera declaració d’intencions sinó que la reconciliació de les parts ha 
estat una exigència del mandat als comissionats que regien aquestes Comissions, 
com en el cas de Xile, Sud-àfrica o Perú. En un context difícil, es demana un 
impossible a un organisme que treballa normalment entre sis mesos i dos anys. De 
què estem parlant, doncs? Intentarem posar en relació el concepte amb la possibilitat 
que ens ofereixen les Comissions. 
 
Jean Paul Lederach comenta que qualsevol marc conceptual per aconseguir la 
construcció d’una pau estable ha de partir del tractament dels elements relacionals que 
conformen la reconciliació. 
 
Veurem com, en l’esquema de Lederach, les Comissions de la Veritat poden ser un 
instrument relacional i transformador que les societats poden usar per construir la pau. 
Analitzant l’essència i les diferents nocions de reconciliació, observarem com 
probablement les Comissions poden donar un primer escalf per a que es doni. Les 
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Comissions relacionen Estat, víctimes i agressors, i societat civil-opinió pública. 
Haurem de veure, doncs, com ho fan o com potencialment poden fer-ho. 
Segons Harol Saunders i Randa Slim125 la relació és la base del conflicte i de la solució 
a llarg termini. La reconciliació es basa en mecanismes que impliquen entre si les parts 
del conflicte com si de relacions humanes es tractés. És un procés. Posar en contacte 
una i altra persona significa un trobament de corrents d’activitat distintes i 
independents. La reconciliació necessita abordar el passat sense quedar-se en un 
cercle viciós de mútua exclusivitat inherent a aquest passat. Les persones necessiten 
l’oportunitat i l’espai per expressar el trauma i el dolor provocats pel que s’ha perdut i 
l’ira que acompanya el dolor i les injustícies sofertes. Que les parts implicades admetin 
i reconeguin la legitimitat d’aquesta experiència és determinant per a la dinàmica de 
reconciliació. Reconèixer és un fenomen mot diferent que el sol fet de conèixer. En 
aquest sentit, les Comissions de la Veritat doten un espai, una oficialització de greuges 
i una possibilitat de constricció i expressió de traumes gens menyspreable. 
 
La reconciliació ha de concebre un futur de manera que es reforci la interdependència. 
I s’ha de brindar a les persones l’oportunitat d’admetre el passat, mirar endavant i 
imaginar un futur mútuament compartit per construir el present. Les investigacions i 
recomanacions de la Comissió han anat sempre dirigides en aquesta direcció. La 
reconciliació com a concepte i praxis intenta evitar que l’anàlisi dels conflictes es centri 
exclusivament en el coneixement dels problemes. El seu principal objectiu i contribució 
clau consisteix a cercar formes innovadores de crear un temps i un espai dins dels 
diferents nivells de població afectada, per abordar, assumir i integrar un passat dolorós 
amb un futur, que serà necessàriament compartit, com un mitjà d’enfrontar-se al 
present. 
 
D’acord amb Lederach, la reconciliació representa un espai, el punt de trobada on es 
poden unir els interessos del passat i del futur. Les persones han de descobrir 
maneres per trobar-se amb elles mateixes i amb els seus enemics, les seves 
esperances i les seves pors.126 Les Comissions són un espai de reconciliació si 
entenem que la reconciliació representa un espai social, un locus on s’ajunten 
persones i coses. La reconciliació, continua Lederach, consisteix a crear la possibilitat 
d’un espai social on la veritat i el perdó estan validats i units, en lloc d’un marc en el 
que hom hagi de desqualificar l’altre o on es concebin com peces separades i 
fragmentades. Les Comissions són per essència un marc adequat per fer-ho. 
 
La reconciliació, vista com un procés de trobada i com un espai social, ens permet 
abordar les preocupacions centrals com són les dimensions espirituals, psicosocials, 
sensorials i emotives. La reconciliació és un focus i un locus. Com a perspectiva 
s’estructura i orienta cap als aspectes relacionals del conflicte. Com a fenomen social 
representa un espai, un lloc on es reuneixen les parts en conflicte. 
 
Finalment Lederach proposa un espai o lloc ideal de la reconciliació. Segons l’autor, el 
lloc de la reconciliació és on s’agrupen Veritat (Admissió – Transparència – Revelació 
– Claredat), Misericòrdia (Acceptació, Gràcia, Recolzament, Compassió, Cicatrització) 
Justícia (Igualtat, bones relacions, redreçar les coses, restitució), Pau (Harmonia, 
Unitat, Benestar, Seguretat, Respecte). 
 
                                              
125 SAUNDERS, H., R. SLIM (1994). “Dialogue to Change Conflictual Relationships”, Higher 
Education Exchange. Dayton: Kettering Foundation, pp. 43-56. 
126 LEDERACH, J.P. (1998). Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades 
divididas. Bilbao: Ed. Bakeaz/Gernika Gogoratuz, pp 51-64. 
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A Sud-àfrica parlaven de Reconciliació a través de la Veritat (reconciliation through 
trhuth), tenint ja una situació de pau i incentivant la veritat com a catalitzador per 
assolir la misericòrdia i la justícia, tancant el cercle que proposa Lederach. 
 
Les Comissions de la Veritat, ben gestionades, permeten petits actes de reconciliació, 
de les víctimes amb elles mateixes, amb l’estat amb els seus agressors, i viceversa. 
En poques ocasions hi ha hagut disculpes públiques per part dels agressors, però en 
les diferents Comissions s’han donat i s’han incentivat. En les Comissions es poden 
arribar a posar sobre la taula elements com la Veritat, una certa noció de Justícia (com 
analitzarem a continuació), la possibilitat de donar misericòrdia en un entorn de Pau. 
No és fàcil, però és possible. En algun cas s’ha donat i en moltes Comissions s’ha pres 
aquella màxima d’Elise Boulding quan diu que si existeix és que és possible. 
 
En moltes ocasions les presentacions dels informes finals han resultat actes gairebé 
catàrtics pel país (Sud-àfrica, Guatemala). Però, com dèiem, les Comissions haurien 
d’intentar mantenir el seu impacte en els individus que hi ha testimoniat, especialment 
a partir del moment de la posada en marxa de les recomanacions fetes en l’informe 
final. Sense aquestes, l’espai creat per a la reconciliació es desdibuixa fins a 
desaparèixer. La Comissió hauria d’estimular un procés a llarg termini de guariment, 
possiblement a partir de la implementació de recomanacions i sempre reconeixent que 
la seva contribució representa només un primer pas cap al llarg procés de recuperació 
nacional i individual. Ho observarem. 
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1.7. Veritat versus justícia. Relació de les Comissions 
de la Veritat amb la justícia 

 
Entre els diversos mecanismes de justícia transicional, la justícia penal és sens dubte 
la més òbvia. Però en situacions de transició les institucions que han d’exercir la 
potestat punitiva tenen sovint unes debilitats davant del poder que tenen les forces que 
sustentaven l’antic règim i, a la vegada, exercir aquesta penalitat podria posar en risc 
l’assegurament de la pau i la convivència.127 
 
En aquest context apareix generalment el fantasma de les amnisties generalitzades. 
Des del punt de vista del dret Internacional, sembla clar que aquest imposa a l’Estat 
l’obligació de perseguir i sancionar penalment les greus violacions de drets humans. 
L’estat que incompleix aquesta obligació incorre en responsabilitat internacional.  
Paral·lelament s’obre la via de la persecució penal a través de la Cort Penal 
Internacional (CPI) o per la via de perseguir els crims a partir de tercers estats per 
l’aplicació del principi de justícia universal. 
 
Les Comissions juguen en aquest punt el seu rol., sovint controvertit, operant a 
vegades de manera alternativa a la justícia penal i en ocasions de manera 
complentària a aquesta. 
 
Com esmenta Tamarit Sumalla: 128 
 

La clàusula relativa als “interessos de la justícia” de l’Estatut de la CPI atribueix poders 
discrecionals a la Fiscalia per valorar si la persecució dels crims pot ser perjudicial per als 
interessos de la justícia. Això permet examinar cas per cas si la solució transicional adoptada per 
l’estat ha permès, tenint en compte la situació del país, fer justícia. Aquesta manifestació del 
principi d’oportunitat ve a reconèixer les limitacions inherents a la justícia penal, fins i tot davant 
de crims greus, i la necessitat de revisió de la idea de justícia. En aquest punt, les CV amb les 
seves limitacions, poden satisfer moltes de les expectatives que la impossibilitat de justícia penal 
altrament decep. 

 
En parlarem a continuació, de manera específica, en la relació entre les Comissions de 
la Veritat i justícia i a continuació en relació amb la Cort Penal Internacional, però en 
aquest punt volem centrar-nos en quins són els mecanismes de justícia que aporten 
les Comissions a diferència de la justícia punitiva. Hem parlat abans de la justícia 
restauradora i els seus efectes, però potser caldrà que hi entrem una mica més a fons 
per estblir les relacions entre estat-víctimes i perpetradors d’ofenses. 
 
Una mirada recent a les darreres transicions demostra que judicis en períodes de 
transició o post-bèl·lics són rars i quan es donen afecten a pocs. Per què?: Hi ha 
diversos factors que han estat comentats, però podem citar el mal funcionament del 
sistema judicial, l’existència d’oficials corruptes o compromesos, la impossibilitat de 
presentar proves (per inexistents), la falta de programes de protecció a testimonis, la 
manca de finançament i sobretot l’existència d’amnisties aprovades pels règims 
autoritaris just abans de deixar el poder per prevenir possibles judicis pels anomenats 
crims polítics. En d’altres casos hi pot haver falta de voluntat política (por) per tractar 
casos políticament difícils. En aquests contexts s’ha començat a parlar de formes no 
judicials de fer justícia. 

                                              
127 TAMARIT SUMALLA, J. (2010). "Justicia penal, justicia restauradora y comisiones de la 
verdad”, Justicia de Transición, Justicia Penal Internacional y Justicia Universal. Atelier, p.45 
128 TAMARIT SUMALLA, J. (2010). Op. Cit., p.46. 
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Les Comissions no són una substitució de les persecucions judicials, ni s’han de veure 
com a un segon plat, sinó que probablement poden contribuir positivament a la justícia 
a partir de camins menys evidents com els dels judicis, fins i tot actuant de manera 
complementària. Les Comissions formen part d’aquest conjunt de mecanismes no 
judicials de fer justícia,129 que integren la justícia transicional, basats més en la 
col·lectivitat, la veritat, influenciats per la realitat social i política del moment, i 
especialment útils en l’àmbit local o en què grups ètnics, religiosos o nacionals han 
defensat les seves tradicions de justícia davant l’Estat. Són opcions de posada en 
solfa menys formal però amb importants avantatges potencials, sobretot a partir de la 
força que emana de l’anomenada justícia restauradora (restorative justice) en 
contraposició a la justícia punitiva que ofereixen els tribunals ordinaris de justícia. És 
una opció moltes vegades necessària en períodes de transició, usada per tal de no 
desmuntar una democràcia encara fràgil. Moltes vegades pren la forma de justícia 
comunitària i dista molt de qualsevol procés homologat per la comunitat internacional.  
Són processos orientats a la comunitat, dirigits per persones que hi són influents, amb 
defensors no professionals, i on el resultat final són compromisos on prevalen els 
valors de restauració per sobre de la punició o la retribució, i que són executats no a 
partir de l’acció coercitiva d’un cos de seguretat sinó per la pressió social. Estem 
parlant dels sistemes de Gacaca a Rwanda, Salesh a Bangladesh, Jambi a Bhutan, 
Sardar al Pakistan, Saranwali a l’Afganistan, Khufemba a Moçambic i exemples com 
els “community restorative justice projects“ d’Irlanda del Nord, o els sistemes de 
justícia indígena a Austràlia. 
 
Les Comissions són un pas més formalitzat dins dels mecanismes no judicials de fer 
justicia. Intentarem identificar de manera consecutiva els avantatges dels judicis quan 
aquests són justos, els problemes que es generen en cas de grans violacions de drets 
humans i quins avantatges poden suggerir les Comissions de la Veritat en aquest 
context. 
  
Avantatges de la justícia als tribunals (on són creïbles) 
 
1. Es basa en el principi de justícia retributiva: s’han de passar comptes.  
2. Els judicis focalitzen la seva atenció en la identificació individual de responsabilitats 
legals per a accions específiques i castiguen aquells que són trobats culpables. Però 
no parla del sistema i dels models d’abús que hi ha hagut en el seu conjunt. 
3. Redueix la possibilitat de revenja privada. La culpabilitat passa a ser un element 
públic. 
4. La informació és exhaustiva i creïble. L’estat garanteix el procés. 
5. Educació a la població: no hi ha impunitat davant les agressions. 
6. Conceptualment s’atorga el tancament del conflicte tant a víctima com al 
perpetrador a partir de la intervenció de l’estat, que apareix com a víctima en tant que 
representant de la societat (veure tancaments del conflicte-justícia a continuació). 
7. Les Comissions no tenen parts demandants, ni persecucions, ni defensa, ni judicis, 
sinó investigació i informe de fets, ni poden imposar penes criminals, només informar 
del context. 
 
Crítiques als judicis en cas de massives violacions de drets humans: 
 
                                              
129 En aquest sentit és imprescindible el llibre de Ruti G. Teitel, Ruti. G. (2000). Op.Cit., p. 301, 
respecte les formes de justícia que es poden esgrimir durant les transicions. És un llibre 
especialment realitzat des de l’òptica del dret i la jusrisprudència que hi ha sobre això, tant a 
nivell nacional com internacional. 
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1. A qui es persegueix? Possibilitat d’arbitrarietat. Alguns paguen per tots? (Nazis, 
Iugoslàvia o Rwanda). 
2. Frustració de la víctima davant d’argúcies legals, que absolen perpetradors. 
3. El rol de testimoni no és el mateix del que explica una història de vida. La 
consistència necessària és diferent. 
4. Entorn hostil i desconegut per part de la víctima. Formalment i, a vegades, 
físicament. 
5. En un procés de reconciliació nacional una sentència no és suficient. 
6. El sistema judicial és poc creïble. 
 
Avantatges de les Comissions de la Veritat130 
 
1. Explicació del context. Les Comissions investiguen i fan un informe amb la 
descripció dels models i tipus d’esdeveniments ocorreguts en els anys anteriors, les 
polítiques i pràctiques específiques que les van causar, i la descripció de casos 
individuals només com a exemples d’aquests models o ressalten esdeveniments 
importants.  
2. La qualitat i la quantitat d’informació i accés a la veritat és més gran. Permet 
investigar el que realment va passar i utilitza equips d'investigació especials i mètodes 
tradicionals. Han demostrat que poden aportar més informació sobre casos de 
desapareguts que els simples judicis als tribunals. Per això és necessari un bon equip 
d’investigadors (historiadors, experts en metodologia). En moltes ocasions la selecció 
de casos i la baixa qualitat dels comissionats com a investigadors ha estat un element 
que ha tret molta força a les Comissions.131 
3. Hi ha l’espai per al lament, l’entorn no és hostil i no actuen sota unes normes de 
conductes pre-apreses socialment. És un espai flexible davant la rigidesa del sistema 
judicial. 
4. La justícia vol evitar la revenja de la víctima però l’exposició pública de les veritats 
per part dels perpetradors pot també desactivar-la. (S.A). Generalment la sanció de 
l’exposició pública dels fets no és suficient per a la víctima, però és un element 
interessant si no hi ha possibilitat de justícia punitiva.  
5. En molts casos, com veurem, sí que hi ha hagut conseqüències judicials de la tasca 
de les Comissions. Per tant, una Comissió no anul·la la possibilitat de justícia punitiva 
un cop aquesta estigui fermament arrelada al país. Es pot citar com a exemple el cas 
de la premi Nobel de la Pau el 1992, Rigoberta Menchú, que va presentar el seu cas el 
1999 davant de l’Audiència nacional d’Espanya contra l’exdictador guatemaltec José 
Efraín Ríos Mont, per les atrocitats comeses, adduint les evidències confirmades a 
l’informe final de la Comissió de la Veritat de Guatemala (finalment amb resultats 
migrats però que van ser el primer intent que ha culminat aquest 26 de gener de 2012 
quan s’ha hagut d’asseure per primer vegada en un judici per genocidi als ribunals 
nacionals guatemaltecs.  
6. Parlen víctimes i responsables de violacions en boca pròpia. Tothom davant de 
tothom, el que permet a la vegada un procés simbòlic de cicatrització. La veritat com a 
element reparador i de justícia. L’exposició de la veritat proporciona a les víctimes una 
audiència completa, perquè puguin comunicar-se amb tota la societat i compartir amb 
ella tot el patiment. Moltes famílies han dit que només si coneixen l’absoluta veritat del 
que va passar poden sentir que se’ls ha fet justícia després d’anys de negacions i 

                                              
130 Especialment a partir de BORAINE, A. (2000). Op. Cit., pp.269-275. 
131 CROCKER, D. A. (2000). “Truth Commissions, Transitional Justice and Civil Society”, 
ROTBERG, R., D. THOMPSON (2000). Truth vs Justice, the morality of Truth Comissions. New 
Jersey: Princeton University Press, p. 100. 
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silencis. El procés de truth-telling és clau. Dotar d’un espai compartit per parlar pot ser 
un primer embrió cap a la reconciliació.  
7. En processos d’amnistia com a Sud-àfrica no només hi ha coneixement sinó 
reconeixement. El reconeixement del govern dels danys que ha causat pot ser un 
element important i satisfactori.  
8. És una institució més adequada per educar la població en la cultura dels drets 
humans. Per exemple, l’ús dels media + difusió informe final. Permet a la vegada el 
debat públic, malgrat que els judicis també poden tenir aquesta derivada, malgrat no 
ser part específica del seu mandat. 
9. Les CV tenen més capacitat per assegurar/proposar reparacions i la rehabilitació de 
la víctima. I entenem com a tals la restitució, compensació, rehabilitació, satisfacció i 
garanties de no repetició. Això s’explica pel fet que la identificació de les víctimes es fa 
de manera més laxa que la provitud exigida en els judicis. Caldrà per això que les 
Comissions siguin el màxim de formalment justes tal com serà analitzat a continuació. 
Malgrat això cal esmentar que, en cas que un tribunal ordinari de justícia (ja sigui la 
CPI a través del seu Victims Trust Fund) o tribunals locals sentenciïn la reparació a 
una víctima, aquesta és més fàcil d’exigir que quan prové d’una Comissió de la Veritat, 
que, en general, malgrat els problemes, al final, ha anat arribant encara que amb fortes 
retallades en relació amb l’inicialment previst. 
10. Quan permet anomenar el nom dels responsables d’atrocitats, les Comissions 
actuen igualment com a institució simbòlicament sancionadora. Les Comissions no 
tenen poders per iniciar el judici (excepte a Sud-àfrica on tenien poder per donar 
amnisties amb la condició de plena confessió), però el seu material pot ser usat, tal 
com veurem al final d’aquest apartat, per a possibles judicis posteriors. És una alerta 
que mostra a la població que no segueix existint la cultura de la impunitat. 
11. Proposa recomanacions de reformes estructurals que inclouen igualment la 
reforma de la justícia. Aquestes han estat incloses en informes finals de Comissions 
com a Xile i El Salvador, tot i que ben poques han estat finalment dutes a terme. 
Detalla el rol de la justícia en el sistema de repressió anterior com un mitjà per a 
perpetuar o tolerar abusos per part de les autoritats. En aquests casos la justícia va 
fallar en el seu deure de proveir una legalitat i una autoritat democràtica. En la majoria 
d’informes finals de les Comissions es fa esment al rol del cos judicial, especialment a 
Xile, l’Argentina, Uganda i El Salvador. Finalment, en el cas de Sud-àfrica es fa un pas 
més i es realitzen vistes públiques especialitzades per analitzar el paper del sistema 
judicial durant l’apartheid. 
 
És interessant, un cop esbossades les diferències, analitzar un senzill esquema 
comparatiu quant a les diferències entre justícia punitiva i el concepte de justícia 
restauradora que emana de les Comissions de la Veritat. És important remarcar 
d’entrada que la justícia retributiva (punitiva) és especialment recomanable. Les 
formes de justícia alternativa són comunament rebutjades per la comunitat 
internacional perquè són menys formalitzades. Per això, si no hi ha aparell de justícia 
fiable en un país, s’advoca pel TPI creat recentment. En aquest sentit, membres de 
l’associació “Article 19” parlen d’un absolutisme judicial en front a mecanismes no 
judicials per dirimir crims del passat. Sovint però, els elements possibilistes i 
econòmics, demanden la focalització en la justícia restauradora com element 
necessari per tirar endavant. És la idea de la Veritat per assolir justícia132, coneixement 
i reconeixement per la que es decanten cossos com les Comissions. 
 

                                              
132 És imprescindible per tenir una perspectiva àmplia legal, moral i ètica sobre el tema el llibre 
editat per ROTBERG, R., D. THOMPSON (2000) mencionat a la nota anterior. 
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1.7.1.  Justícia punitiva i justícia restauradora (CV) 
 
La comparació traçada per Forsberg i Teivanen133es basa en les relacions que 
s’estableixen a partir d’un problema que genera necessitat de justícia, entre actors de 
la relació conflictiva, en un procés que busca el tancament del problema i un resultat 
final que es deriva d’una o altra actuació de justícia. 
 
 
Justícia punitiva o retributiva (Tribunal)  Justícia restauradora (CV) 
Definit generalment, de manera abstracte 
a partir d’infraccions legals. 
Les variables rellevants són les legals. 
L’estat és la víctima.  

Problema Ve definit per la relació entre les persones i 
les violacions de la gent en tant que 
individus. 
L’entorn actua com a variable rellevant. 
La persona és una víctima. 

L’estat (actor actiu) 
L’agressor (actor passiu)  

Actors La víctima i l’agressió en primer terme 
conjuntament amb la comunitat i l’estat. 
 

Adversatiu, autoritari, tècnic, impersonal. 
Es focalitza en la culpabilitat i l’exculpació 
i s’encoratgen postures tendents a la 
neutralització de discursos. 

Procés Participatiu, maximitzador d’informació, 
diàleg i focalitzat en necessitats i obligacions 
dels individus.  
Es busca i encoratja l’empatia, la 
responsabilització, el reconeixement i el 
perdó.  

Dolor i sofriment per part dels actors. El 
dolor generat per qui ofèn queda igualat 
pel dolor que li infringeix la justícia. 
És un resultat orientat al passat. 

Resultat Les coses es faran bé en identificar 
necessitats i obligacions, curació i solució 
dels problemes. 
El dolor que genera qui ofèn queda 
compensat pel compromís de fer el bé. 
És un resultat orientat a futur. 

 
Taula 1. Justícia punitiva versus Justícia restauradora. Font: Forsber i Teivonen (p.70) 

 
L’esquema, molt senzill, avança uns dels elements claus de la justícia restauradora, 
l’empatia, el perdó, la veritat, l’orientació a futur, la necessitat d’un tancament de 
relacions conflictives a partir de la participació i la paraula. Si buscàvem pau i la tenim, 
veritat i la trobem, misericòrdia i la propugnem, trobarem justícia encara que no sigui 
en el sentit punitiu, i completarem així els quatre elements que segons Lederach són 
necessaris per trobar la reconciliació.  
 
El tancament del conflicte134 
És interessant observar sistemàticament els dos models esmentats de transacció entre 
víctima i agressor per assolir el tancament del conflicte a partir de la intervenció de 
terceres parts. Parlem de la justícia ordinària i de la justícia a partir de les Comissions. 
 
1. Justícia ordinària 

                                              
133 FORSBERG, T., T. TEIVAINEN (1998). “The role of truth Commissions in Conflict Resolution 
and Human Rights Promotion: Chile, South Africa and Guatemala”. A Research report for the 
Department for International Development Corporation, Working papers núm.10. Helsinki: 
Ministry for Foreign Affairs of Finalnd. The Finnish Institute of International Affairs. A partir de 
ZEHR, H. (desembre 1997). “Restorative Justice. The Concept”, Corrections Today, pp. 68-70. 
134 A partir de GALTUNG, J. (1998). Tras la Violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, 
resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra i la violencia. Bilbao: 
Bakeaz-Gernika Gogoratuz, pp.55-58. 
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Quan hi ha una agressió/violació d'un individu a un altre s'inicia un procés 
transaccional on la justícia és la pedra de toc del sistema. A (agressor) causa danys a 
V (víctima). La relació llavors es converteix després en una relació Agressor-Estat (E) 
en la que A concedeix a E, veritat i submissió (confessió) i E dóna a V veu i atenció. 
Tot seguit E infligeix danys a A, càstig, conegut com justícia feta sobre A i atorgada a 
V. Com a resultat se suposa que el tancament (el cas està tancat) s'estén en totes les 
direccions d’E a A (borrón y cuenta nueva), d’E a V (A està patint i purgant el que ha 
fet, no només tu), d’A a E i V (no ho tornaré a fer) i de V a A i E (la justícia m'ha satisfet 
i no buscaré venjança). L’opinió pública també rep aquest tancament, quedant 
dissuadida tota acció. 
 

 
 

 
       
       
    
 
    
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estat / opinió pública 

Sometiment 
Veritat 
Tancament Càstig 

Justícia 
Tancament

Veu i atenció 
Justícia 
Tancament

Tancament 

Trauma, Violència 
Tancament 

Agressor Víctima 

Tancament 
 

 
Figura 2. Model transaccional: el model de justícia. 

 
Hi ha, però, moltes crítiques en veure la reincidència i en quedar clar que la víctima 
queda bastant desprotegida. El model de justícia no extingeix el trauma pels danys 
causats a la víctima ni, en alguns casos, el trauma de la culpabilitat en el delinqüent 
per haver causat el trauma en tant que causant dels danys a la víctima. 
 
2. Justícia via Comissió de la Veritat:  
És important recalcar que aquest model descansa sobre el cas sud-africà que 
introdueix l’amnistia per als agressors a canvi de la veritat. És un model potent però 
que presenta igualment importants problemes de tancament de cara a les víctimes, si 
a part de veritat no hi ha reconeixement de culpes i demanda de perdó. Tot i així, el 
tancament de les víctimes podria quedar incomplet. 
 
El model descansa sobre tres pilars: 
- Víctima/agressor: perdó a canvi de disculpa/restitució. 
- Agressor-estat: veritat a canvi d'amnistia (si no persecució penal). 
- Estat-víctima: restitució a canvi de tancament. 
 



 94

Se suposa que el resultat net de deixar que prevalgui la veritat és la reconciliació, en 
tant que suma de tots els tancaments dels actors participants en el conflicte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estat (CVR) / opinió pública 

Sotmetiment 
Confessió 
Veritat 
Tancament

Amnistia 
Tancament 

Trauma, violencia 
Disculpa, restitució 
Tancament

Veu i atenció 
Restitució 
Tancament

Tancament 

Víctima Agressor 

Perdó 
Tancament 

 
 

Figura 3. Model transaccional: el model de la CVR sud-africana. 
 
Òbviament, aquest model també genera molts problemes: Els tres tancaments han de 
ser possibles i sabem que la veritat pot no portar el perdó, la reconducció de l’agressor 
queda lluny i l’estat pot no haver fet justícia. 
 
Segons Galtung, el model de reconciliació podria tenir una força molt important. Sud-
àfrica ha obert nous camins en la pràctica de la jurisprudència en veure el delicte tant 
com una relació agressor-víctima com una relació agressor-Deu/estat/opinió pública. 
Fer un delicte significaria haver de reconciliar-se, pagar l'enorme cost mental i 
espiritual que això comporta, i podria tenir més efectes dissuassoris que el càstig 
convencional.  Arribar a aquest punt, sembla, vista l’experiència sud-africana, una 
bonica utopia. 
 
 
1.7.2.  Una justícia de qualitat per a les Comissions de la Veritat 
 
La consolidació de les CV com a fórmula vàlida de justícia de transició i la seva 
capacitat per tenir els efectes jurídics comentats exigeix esforços dirigits a millorar el 
seu funcionament i una especial preocupació per l'assegurament de la qualitat de les 
garanties procedimentals. Les iniciatives dirigides a l'intercanvi d'experiències i les 
avaluacions són passos adequats cap a aquest objetiu tal com promou per exemple 
l’International Centre for Transitional Justice. 
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Malgrat l’evidència i la insistència en què cada Comissió de la Veritat és única, caldria 
establir uns estàndards processals que permetin que les Comissions puguin ser 
preses seriosament com a forma de fer justícia. Segons Freeman135, aquesta justícia 
procedimental per a les Comissions de la Veritat hauria de tenir en compte els 
elements que segueixen: 

 
- Principis Guia de Justícia: Independència, imparcialitat, reconeixement, 

competència, no discriminació, transparència, proporcionalitat, dignitat, 
accessibilitat, bona fe. 

- Objectius de competència processal: Eficiència, flexibilitat, orientació a la 
víctima (victim centredness), precisió, integralitat. 

- Limitacions pràctiques: Pressió temporal, limitació de recursos humans i 
econòmics, excessiu nombre de casos, alertes de seguretat. 

 
Tots aquests elements hauran de tenir la seva aplicació en els elements del mandat i 
operatius de les Comissions de la Veritat. Segons Tamarit136, seguint Freeman137 
malgrat les diferències òbvies amb els processos penals, la traducció d’aquests 
elements hauria de preveure: 
 

a) l'accés a les víctimes i tot el relacionat amb aquestes, així la comunicació, 
l'assistència i el caràcter voluntari de la seva participació;  
b) els supòsits i els límits amb els quals cal admetre declaracions per escrit o 
denúncies anònimes;  
c) la possibilitat que la Comissió tingui poders per ordenar la compareixença i la 
conducció de persones, la realització de registres o altres activitats dirigides a 
l'obtenció de proves (l'excavació de fosses, per exemple) o la incautació 
cautelar de béns (algunes Comissions els tenen mentre que en altres casos 
han de requerir la cooperació del poder judicial);  
d) el dret a ser escoltat i el dret a respondre per part de les persones a les 
quals s'atribueix responsabilitat pels fets,  
e) el caràcter públic de les sessions o almenys d'algunes d'elles, ja que amb 
això es pot donar compliment als objectius de comunicació que donen sentit a 
les Comissions,  
f) la previsió de formes de participació en el procés que donin entrada a les 
ONG; 
g) l'estàndard probatori;  
h) el dret de recurs de totes les persones que poden resultar afectades per les 
actuacions de la Comissió, especialment per la publicació dels resultats;  
i) els continguts mínims de les conclusions i recomanacions finals i la forma de 
donar-ne publicitat. 

 
Alguns dels aspectes més delicats són els que tenen a veure amb els drets de les 
persones investigades per la seva responsabilitat en la comissió dels fets. S'ha discutit 
si la Comissió ha d’"anomenar noms" com en el cas sud-africà. La identificació de les 
persones responsables dels crims és un dels continguts fonamentals del "dret a 
saber", que es veu inevitablement defraudat si després de les tasques de la Comissió 
aquesta no comunica la informació sobre els responsables, en els seus diversos graus 
i amb els deguts matisos, fins i tot en cas que estiguin en parador desconegut o morts, 
                                              
135 FREEMAN, M. (2006). Op Cit., p.132. 
136 Seguint TAMARIT SUMALLA, J. (2012). “Comisiones de la verdad y justicia penal en 
contextos de transición”, InDret. Revista para el Análisis del Dereccho (Nº 1), p. 22. 
137 FREEMAN, M. (2006). Op.Cit., pp. 159 y ss. 
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la qual cosa és una de les diferències amb el procés penal convencional. Un altre 
argument a favor d’explicitar els noms és que d’aquesta manera es protegeix a les 
víctimes o a altres ciutadans davant de possibles accions judicials per calúmnia o 
difamació que poguessin presentar els qui siguin públicament acusats de la comissió 
de delictes. A més, aquest és un els elements que permeten considerar que es 
compleix amb un dels continguts propis de la justícia penal, com és l'expressió i 
comunicació de retret. No obstant això, precisament per això la publicació de noms té 
un impacte en l'honor dels afectats, la qual cosa obliga a reconèixer-los el dret de 
recurs, que, llevat que no hagi estat possible una reforma efectiva del sistema judicial, 
s'ha de donar davant una instància jurisdiccional.  
 
Seguint Tamarit, pel que fa a l'estàndard probatori, és obvi que aquest no podrà definir 
en termes homologables als del procés penal, on impera, almenys en la tradició 
anglosaxona, l'exigència que el fet hagi estat provat "més enllà de tot dubte raonable", 
ja que el principi de proporcionalitat demanda moderar les exigències en no ser la 
conseqüència de la prova la imposició de penes. Freeman ha suggerit la conveniència 
d'acudir, com a estàndard mínim per atribuir responsabilitat individual, a la "ponderació 
de probabilitats."138 En qualsevol cas, d’acord amb Tamarit, 

 
una de les garanties exigibles és la necessitat de motivació i cal preveure la possibilitat 
que la Comissió estableixi amb precisió i de manera diferenciada el grau de prova 
sobre cada un dels fets sobre els quals es pronuncia.139 

 
En aquest context s’haurien de moure les Comissions de la Veritat que són avui un 
mecanisme de justícia transicional, malgrat les seves imperfeccions, altament 
recomanat per l’ONU i també per institucions com el Consell d’Europa, el qual es va 
permetre encoratjar recentment, per exemple, la creació d’una Comissió de la Veritat a 
Txetxènia.140 
 

58. A number of countries and regions of Europe still have to come to terms with the 
heritage of a tragic past. They should be encouraged to turn to the experiences of truth 
commissions, to learn from their strengths and weaknesses, and to assess whether 
these experiences could be adapted to their specific national contexts and help 
reconcile divided societies and restore justice, confidence and hope for common future.  
66. Yet I believe that initiating a public discussion within Chechnya on a possible truth 
commission is timely, as it brings to the public attention the problem of dealing with the 
past. Moreover, the attitude that the political authorities would take on this idea could 
indicate whether or not their commitment to seek justice and reconciliation is real. 

 
Un darrer pas en la relació entre la justícia i les Comissions de la Veritat l’hem de 
trobar si ponderem la reació entre aquestes i la Cort Penal Internacional creada el 
1998 i operativa des del 2002. 
 
 
 
 

 

                                              
138 FREEMAN, M. (2006), p. 284. És el mètode fet servir a la Comissió de la Veritat sud-
africana. 
139 TAMARIT SUMALLA, J. (2012). Op Cit., p. 23. 
140 ASSEMBLEA GENERAL DEL CONELL D’EUROPA. (2008, 29 de maig). Op. Cit., Punts 
58 i 66. 
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1.7.3. L’experiència: la relació de les CV amb la justícia abans de 
l’aparició de la Cort Penal Internacional 

 
És interessant veure les relacions entre les Comissions de la Veritat i les relacions 
amb les de justícia que han tingut en diferents països, a partir de l’existència prèvia o 
no d’amnisties, i que podem separar en tres categories principals a partir dels països 
analitzats. 
 
1. Amnisties posteriors: En el cas de El Salvador es va propiciar una immediata 

amnistia tres dies després que l’informe final es fes públic. Vist en perspectiva, 
potser s’hagués hagut d’introduir en l’informe final algun comentari sobre l’amnistia, 
exigint un debat públic o procés nacional de consulta abans de fer-la efectiva. Tota 
la feina de la Comissió sobre això va quedar en un no-res. Amb tot, membres de 
l’alt comandament de l’exèrcit van ser discretament retirats del servei de l’armada 
mesos més tard, com una espècie de pacte no escrit donant resposta a les 
exigències de la Comissió.  

2. Comissions i justícia possible en el mateix país: En el cas de l’Argentina, Uganda i 
Haití el rol de la Comissió va ser important per tal com va acabar proporcionant 
evidències per recolzar persecucions judicials. En aquests casos la justícia era prou 
forta per saber que allò que la Comissió investigués podria ser usat als tribunals de 
justícia del mateix país. En el cas argentí, els crims no podien ser castigats, però la 
llei d’amnistia no deia que no podien ser investigats. Els juicios de la verdad a 
l’Argentina no podien en cap cas perseguir o penar cap dels qui hi apereixien 
anomenats però permetien el coneixement de la veritat de les víctimes que a més 
quedava avalada judicialment. A l’Argentina, la Comissió va ser sempre vista pel 
públic com una prèvia als judicis que havien de seguir-se i quan aquesta va acabar 
la seva tasca va enviar els seus arxius directament als seu fiscals permetent-los 
construir casos que d’altra banda haguessin estat impossible d’argumentar amb tant 
de temps. El president Carlos Menem, però, l’any 1989 els va amnistiar tots i han 
calgut múltiples accions de la justícia nacional i internacional posteriors per trobar 
llacunes a on agafar-se per continuar pledejant per part de les víctimes. En els 
casos d’Uganda i Haití es van fer aquestes recomanacions de persecucions 
posteriors, però van tenir molt menys èxit especialment per la falta de garanties 
processals dels testimonis potencials. 

3. En aquest context, ens trobem un cas excepcional: Sud-àfrica, amb la coneguda 
Amnistia a canvi de veritat. És la primera vegada que una Comissió es converteix 
en un cos quasi judicial. L’amnistia ha estat usada com un instrument per a la 
recerca de la veritat. La Comissió tenia poders per atorgar amnistia i amnistiar 
aquells individus que expliquessin els seus crims sempre i quan aquests crims 
responguessin a una motivació política. La cooperació amb la justícia va ser clau. Si 
la justícia no hagués començat a actuar contra responsables de violacions de drets 
humans al mateix temps que la Comissió estava operativa, possiblement l’incentiu 
d’amnistia a canvi de veritat que donava la Comissió no hagués tingut la potència 
que finalment va tenir.  

4. El cas de Xile demostra que fins i tot quan hi ha una amnistia aprovada i no és 
possible jutjar aquells crims al mateix país, la informació d’una Comissió de la 
Veritat pot ser usada en les tribunals de justícia com a mínim per establir la identitat 
de responsables de violacions de drets humans en casos concrets. La doctrina 
Aylwin no permetia a responsables de violacions de drets humans acollir-se a la llei 
d’amnistia existent si no era per fets que havien estat degudament cerciorats i, per 
tant, degudament presentats i provats. En aquest sentit s’ha pogut aconseguir la 
veritat. L’informe final va ser tramès als responsables judicials per si pogués 
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contenir elements que escapessin a les lleis d’amnistia, especialment si aquestes 
eren interpretades d’una forma àmplia i no restrictiva. Finalment, el pas de Garzón 
en el cas Pinochet va constituir un pas més de l’ús de la informació continguda en 
els informes finals de les Comissions. Amb posterioritat, a més, s’han dut a terme a 
Xile nous Informes que han aportat llum als models d’abús de l’estat als seus propis 
ciutadans.  

5. La Comissió de la Veritat i Reconciliació de Perú141 tenia una característica única, ja 
que es va crear un equip especial anomenat “equipo de judicialización” que havia 
d’investigar crims específics per després transmetre la informació al ministeri públic.  
La idea era positiva però va quedar nermada per l’absència de legislació que 
obligués al ministeri públic a controlar la tasca feta per l’equip de la Comissió de la 
Veritat. El seu funcionament va acabar depenent de la bona fe. La relació entre les 
dues institucions no foren molt bones i en aquell moment el fiscal general no va 
mostrar interès en el treball de la Comissió. 
La idea del’equip de judicialització obre una via interessant relativa a la manera en 
què les Comissions de la Veritat i la justícia penal poden funcionar en el futur. Tot i 
que la inserció de l’equip en el context de la justícia transicional va ser una idea 
única i específica de la CV peruana, no ho va ser del tot en un altre sentit. Un cert 
nombre d’entitats a diversos països tenen el poder de dur a terme investigacions i 
transmetre les informacions a les seves respectives autoritats fiscals nacionals. 
Aquestes autoritats han de decidir llavors, sota l’escrutini públic, si s’ha d’iniciar un 
procés d’investigació criminal. Dos exemples d’aquest tipus d’entitats són l’Oficina 
del Defensor del Poble d’Irlanda del Nord o bé la Comissió de Drets Humans 
d’Uganda. 

6.  El cas de Sierra Leone142 és ben interssant pel fet que coexisteixen Comissió de la 
Veritat i un Tribunal Internacional ad hoc. És just el punt anterior a l’aparició de la 
Cort Penal Internacional i en parlarem a continuació per contextualitzar alguns 
casos previs al que serà a partir d’ara la coexistència en alguns casos de 
Comissions de la Veritat i la CPI actuant en un mateix país a l’ensems. 

 

                                              
141 SAILS, P. (2009). “La restauración de la confianza cívica mediante la justicia transicional”,  
ALMQVIST, J., C. EXPOSITO, Carlos coords. (2009). Op. Cit. Pp. 34-35. 
142 ALLEN, P.J., S. LAHAI, J. O’CONNELL, (marc 2003). Sierra Leone’s Truth & Reconciliation 
Commission And Special Court:A Citizen’s Handbook. ICTJ and National Forum for Human 
Rights. 
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1.8. Tribunals Internacionals de Justícia, Cort Penal 
Internacional i les Comissions de la Veritat. 
Conflicte o complement? 

 
 
Des de l’1 de juliol de 2002 apareix un nou element de debat a l’entorn de les 
Comissions de la Veritat: l’existència formal i operativa de la CPI. 
 
Després d'anys de negociacions, l'Assemblea General va convocar una conferència a 
Roma el juny de 1998, amb l'objectiu de concloure un tractat. El 17 de juliol de 1998, 
l'Estatut de Roma (ER) de la CPI va ser aprovat per una votació de 120-7, i amb 
l’abstenció de 21 països. Els set països que van votar en contra del tractat van ser la 
Xina, l’Iraq, Israel, Líbia, Qatar, els Estats Units i el Iemen. 
 
L'Estatut de Roma es va convertir en un tractat vinculant l'11 d'abril de 2002, i va entrar 
en vigor l'1 de juliol de 2002. La Cort Penal Internacional només pot jutjar crims 
comesos després de d'aquesta data. La Cort va emetre les seves primeres ordres 
d'arrest el 8 de juliol de 2005, i les primeres vistes preliminars es van dur a terme el 
2006. 
 
Durant una Conferència de Revisió de l'Estatut de la CPI a Kampala, Uganda, el juny 
de 2010, es van adoptar dues esmenes a l'Estatut de Roma de la CPI (10 i 11 de juny 
de 2010). La segona modificació, important, es refereix a la definició del crim 
d'agressió. 
 
Des de llavors, incoprorant aquesta modificiació, la Cort Penal Internacional 
(comunament coneguda com la CPI o ICCT)  és un tribunal permanent per processar 
individus per genocidi, crims de lesa humanitat, crims de guerra i el crim d'agressió (tot 
i que no pot, almenys fins al 2017, exercir competència sobre el crim d'agressió). 
 
L'article 5143 de l'Estatut de Roma atorga al Tribunal jurisdicció sobre quatre grups de 
delictes, els "delictes més greus de transcendència per a la comunitat internacional en 
conjunt": el crim de genocidi, crims de lesa humanitat, crims de guerra, i el crim 
d'agressió. L'Estatut defineix cadascun d'aquests delictes en els seus articles 6, 7 i 
8,144a excepció del d’'agressió. L'Estatut estableix que la Cort no exercirà la seva 
                                              
143 Artículo 5 - Crímenes de la competencia de la Corte. 
1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la 
comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el 
presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: 
a) El crimen de genocidio; 
b) los crímenes de lesa humanidad; 
c) los crímenes de guerra; 
d) El crimen de agresión. 
2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una 
disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se 
enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las 
disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas. 
144  Artículo 6 - Genocidio 
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos 
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: 
a) Matanza de miembros del grupo; 
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b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 
c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 
destrucción física, total o parcial; 
d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; 
e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 
 
Artículo 7 - Crímenes de lesa humanidad. 
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera 
de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático 
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: 
a) Asesinato; 
b) exterminio; 
c) esclavitud; 
d) deportación o traslado forzoso de población; 
e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas 
fundamentales de derecho internacional; 
f) tortura; 
g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u 
otros abusos sexuales de gravedad comparable; 
h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, 
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros 
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, 
en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la 
competencia de la Corte; 
i) desaparición forzada de personas; 
j) el crimen de apartheid; 
k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos 
o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. 
2. A los efectos del párrafo 1: 
a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la 
comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de 
conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para 
promover esa política; 
b) el "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del 
acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de 
una población; 
c) por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una 
persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, 
en particular mujeres y niños; 
d) por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento de las 
personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén 
legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional; 
e) por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean 
físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin 
embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de 
sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas; 
f) por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha 
dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una 
población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se 
entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo; 
g) por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales 
en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la 
colectividad; 
h) por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los 
mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de 
opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con 
la intención de mantener ese régimen; 



 101

competència sobre el crim d'agressió fins al moment en què els estats es posin d'acord 
sobre una definició clara del delicte i s’estableixin les condicions sota les quals els 
estats poden ser processats. 
 
Aquell Estatut de la CPI va entrar en vigor l’1 de juliol de 2002, amb una celeritat 
impensable al moment de la seva adopció i, a 1 de juliol de 2012, 121 països ja l’han 
ratificat, essent les darreres incorporacions Tuníssia (22-6-2011), Cabo Verde (11-10-
2011), Vanuatu (2-12-2011) i Guatemala  (2-4-2012 en vigor a 1-7-2012). 

Cal recordar que en aquest moment, països centrals com la Xina, els Estats Units, 
l’Índia, Israel, o Rússia (que l’ha signat però no ratificat) entre d’altres, no han ratificat 
l’Estatut de Roma. 
 
Des del 2002, doncs, es va obrir la via de la persecució penal a través de la Cort Penal 
Internacional (CPI) i, en paral·lel, es consolidava la via de perseguir els crims a partir 
de tercers estats per l’aplicació del principi de justícia universal, el que permet 
l’atribució de competència per jutjar crims de Dret Internacional als tribunals de 
qualsevol estat que manifesti el seu interès en que aquests abusos no quedin 
impunes. 
 
                                                                                                                                     
i) por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el 
secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo 
o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar 
información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera 
del amparo de la ley por un período prolongado. 
3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se refiere a los dos 
sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término "género" no tendrá más 
acepción que la que antecede. 
 
Artículo 8- Crímenes de guerra 
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se 
cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales 
crímenes. 
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra": a) Infracciones 
graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los 
siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de 
Ginebra pertinente (…) 
b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados 
internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos 
siguientes 
c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del 
artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, 
cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente 
en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las 
armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por 
cualquier otra causa: (…) 
d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole 
internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones de disturbios o tensiones internos, tales 
como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar. 
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no 
sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, 
cualquiera de los actos siguientes: (…) 
3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y d) afectará a la responsabilidad que incumbe a 
todo gobierno de mantener y restablecer el orden público en el Estado y de defender la unidad 
e integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo. 
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Com hem dit, les Comissions juguen un paper  controvertit, operant a vegades de 
manera alternativa a la justícia penal, ja sigui local o internacional, però caldrà mirar en 
quines ocasions actua de manera complementària a aquesta. 
 
La relació de les Comissions de la Veritat amb la CPI ha estat llargament debatuda i, 
en particular, la relació entre els casos en què aquesta intervé en relació amb les 
facultats posteriors d’enjudiciament per part de la CPI d’aquests casos tractats. Quina 
ha de ser la relació de les Comissions de cada país amb la CPI? Si bé inicialment hi ha 
hagut molts dubtes, especialment en la creació dels primers tribunals ad hoc a la ex-
Iugoslàvia i Sierra Leone, de mica en mica l’interès per trobar punts d’harmonia entre 
ambdós és i ha estat creixent. Caldrà veure quina ha estat aquesta evolució però 
caldrà partir d’una premisa evident: aquesta harmonització és un encert en els 
processos de transició, però és a la vegada un desafiament per l’augment evident de 
complexitat que suposa.  
 
 
1.8.1.  Superant un desencontre històric: de Bòsnia-Hezegovina a 

Sierra Leone 
 
Abans de la creació de la CPI, la relació entre les Comissions de la Veritat només es 
pot fer amb els tribunals creats ad hoc com per exemple els ja esmentats de Rwanda i 
la ex-Iugoslàvia, o els creats entre l’aprovació de l’Estatut de Roma i la seva entrada 
legal en vigor l’1 de juliol de 2002, els tribunals penals de caràcter mixt interno-
internacionals, també anomenats tribunals híbrids, com les Sales Especials per a 
Greus Crims del Tribunal del Districte de Dili (Timor Oriental, 2000), la Cort Especial 
per a Sierra Leone (2000), Sales per a Crims de Guerra de Kosovo (2000), Sales 
Especials per a l’Enjudiciament del Khmer Roig a Cambodja (2001, establertes 
finalment a 2003) o la Sala de Crims de Guerra a la Cort de Bòsnia-Herzegovina 
(2002). 
 
Analitzarem dos casos concrets: l’intent de crear una Comissió de la Veritat a Bòsnia-
Herzegovina quan el International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) ja 
estava funcionant, i la posició molt més oberta a la cooperació en el cas de la 
coincidència entre la Comissió de la Veritat de Sierra Leone i la Cort Especial del 
mateix país. 

El cas de Bòsnia-Herzegovina 
 

Vaig preguntar els representants polítics de la Federació si 
estaven d’acord amb la proposta de llei de la Comissió de la 
Veritat de Bòsnia i em van dir que sí. Separadament vaig 
preguntar als responsables polítics de la República Srpska si 
també hi estaven d’acord. Se la van mirar i també em van dir que 
sí. Llavors els vaig dir,”molt bé! Perquè els partits polítics de la 
Federcaió també l’han acceptat!” Llavors, mentre jo marxava, es 
van mirar i van dir-se, “si ells han acceptat aquest text, en què 
ens hem equivocat?” 
 

 Jakob Finci, President de l’Associació Veritat i Reconciliació de BiH145 
 

                                              
145 Entrevista realitzada a Sarajevo el 5 d’abril de 2002. 
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El 1997 es va proposar per primera vegada una CV per a Bòsnia i la reacció negativa 
del ja en marxa Tribunal Penal per la ex-Iugoslàvia va ser immediata. La idea dels 
impulsors de la Comissió era que l’ICTY no estava canviant la dinàmica antiviolenta en 
la societat i que era necessari un espai on els diferents tipus de veritat (sèrbia, croata i 
“musulmana”) poguessin confrontar-se amb un impacte públic que l’ ICTY no tenia ni 
de bon tros. La informació obtinguda seria complementària i molt nombrosa, 
especialment a partir de les aportacions de les víctimes i gravacions locals, en aquell 
moment fora de l’accés del tribunal. Però les pors de crear una estructura paral·lela 
van ser massa fortes. La llavors presidenta de l’ICTY (Gabrielle Kirk MC Donald) i la 
fiscal en cap (Loiuse Arbour) es van oposar a la Comissió mentre l’ICTY estigués en 
marxa. Molts individus podien col·laborar amb la Comissió i no amb el Tribunal, fet que 
podia suposar que la tasca de l’ICTY se’n pogués ressentir. Les investigacions entre 
un i altre podien concloure de manera diferent atesa la major laxitud en la prova per a 
una acusació que demanda una Comissió de la Veritat. Aquest fet podia desacreditar 
uns i altres i, a més, podia generar unes expectatives de justícia a ulls de l’opinió 
pública que la Comissió mai podria tenir. Por a la manipulació política i a la 
contaminació dels testimonis de les víctimes van ser també problemes esgrimits. 
Finalment, argumentaven que la veritat històrica amagada sortiria també a partir dels 
treballs de l’ICTY, i que els fons necessaris per fer la Comissió operativa podien anar 
en detriment dels fons que l’ICTY necessités. 
 
Amb tot, tots aquests arguments podrien ser rebatuts, i ho han estat fins al punt que ja 
hi va haver una proposta de llei de creació de CV que havia de ser passada per la 
Cambra dels Pobles de BiH, que va quedar però degudament aparcada fins que no hi 
hagués el vist-i-plau de la comunitat internacional. 
 
La situació de canvi que s’havia produït era la següent:  
 
1. L’ICTY tenia, el 2002, fonaments més sòlids que l’any 1997. El seu rol tant a nivell 

internacional, com a nacional no éra qüestionat. El seu pressupost i recursos havien 
estat enfortits. Assegurada la credibilitat de les seves accions facilitava una 
comissió que s’havia de veure ara com un complement.  

2. La por al fet que els líders nacionalistes utilitzessin la CV com un contrapunt a 
l’ICTY no  es donava. Els impulsors de la Comissió de la Veritat a Bòsnia de tots els 
grups ètnics i polítics havien donat suport a l’ICTY. Un dels màxims opositors l’any 
1997, el president de Bòsnia, Momcilo Krajisnik, estava ja el 2002 sota custòdia del 
mateix ICTY.  

3. S’havia debatut llargament la relació que hauria de tenir el tribunal, l’ICTY i la 
Comissió de la Veritat. Aquesta relació havia fins i tot quedat explicitada en l’article 
5 de la proposició de llei146 per a la creació de la Comissió de la Veritat a Bòsnia, el 
qual deia the TRC will develop and adopt its own rules of procedure which will not enter into 
conflict with the mandate of the ICTY. 
I continua dient, a l’article 6, acting as a complement to the work of the ICTY, the TRC will 
not obstruct the work of the ICT”.  
 
Finalment, en l’article 8 titulat ‘Cooperació amb cossos judicials’, la llei diu: 

 
the TRC will fully coperate with the ICTY, the mandate of which is persecute persons 
responsible for serius violations of international humanitarial law commited in the 
territory of the former Yugoslavia since 1991. This will include in particular provision of 

                                              
146 Draft Law on the Thruth and Reconciliation Commission. No publicat. Document de treball 
de l’equip d’experts que elabora la llei. 
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any information or documentation obtained by the TRC, that de ICTY may request. 
Regular liasons with a tribunal shall be mantained allowing ICTY liaison officers to 
attend its proceedings. The function of the TRC is regulation of truth. It is not a judiciary 
body, it is to complement the juridical procesers undertaken or those that will be 
undertaken and not to interfere with them. Since the primary role fo the ICTY is the 
establishment of criminal acontability of idnividuals, the TRC will not carry out 
investigations for the purpose of criminal prosecution and the final report of the TRC will 
not determine the criminal responsibility of individuals, in respect of the rights of the 
accused and to avoid prejudices related to the court procedure. Statements made by 
the citizens to the TRC will not be used at any state, entity or any other lawer court in 
the territory of Bòsnia and Herzegovina without their consent. 

 
Aquest va ser una de les primeres aportacions del que podria ser el rol que haurien 
de prendre les Comissions en relació amb el TPI. 

 
4. La falta d’interès internacional en la creació de la Comissió ja no era tal i els seus 

impulsors estaven presents en fòrums internacionals i en contacte amb els 
impulsors de les Comissions de la Veritat dutes a terme anteriorment, com són els 
casos dels Fòrums d’Estocolm el maig del 2002 o del 18-19 de juliol a Ciutat de 
Mèxic en seminaris sobre Comissions de la Veritat. 

5. Finalment, molts havien suggerit que la CV no s’hauria de fer fins que no hagués 
acabat la feina del tribunal. I avui encara hi seríem. Per preveure futurs cicles de 
violència es necessitava urgentment fer front al llegat d’una guerra i començar la 
feina de refer el teixit social en què la Comissió pot aportar elements de reflexió 
importants.  

 
Per tant, un dels elements clau seria entendre quina hauria de ser la informació que 
hauria de ser compartida per Comissions i el TPI. En quin moment la Comissió ha 
d’informar al TPI si rep informacions sobre algú implicat en genocidi, crims contra la 
humanitat o de guerra? Immediatament, quan acabés la seva tasca? En qualsevol 
moment a requeriment del TPI? On quedava la necessària confidencialitat en alguns 
casos de denúncies davant la CV? 
 
Quan no hi ha poder per obligar al testimoniatge, l’estricte confidencialitat és l’únic 
poder real que tenen els comissionats per persuadir la gent perquè parli. Això és més 
així per a alguns responsables d’atrocitats que a vegades estan disposats a parlar. Si 
la seva declaració pot ser posada a disposició del TPI no ho faran mai. 
 
Hi ha hagut ben pocs casos en els quals han coincidit Comissions i persecucions 
judicials. Normalment hi ha una llei d’amnistia imperant; les autoritats decideixen 
esperar (l’Argentina) o el sistema judicial és tan feble que no pot dur a terme judicis 
justos.  
 
Les Comissions poden aportar les seves conclusions sobre els models d’abús 
existents al país, afegint una visió que mai tenen judicis individualitzats. Els milers de 
testimonis i materials arxivats poden ser molt interessants per a les acusacions del TPI 
com a material preparatori, com és el cas argentí amb els judicis posteriors a la CV. 
Una Comissió, a més, compta més fàcilment amb experts locals i pot aconseguir més 
fàcilment materials en llengua local que no serien fàcilment posats a disposició del 
TCPY (vídeos domèstics...). Les Comissions fan sovint apreciacions sobre la fiabilitat 
del sistema judicial d’un país que pot determinar la necessitat o no de la intervenció del 
TPI. Finalment, el fet que la informació que donen les víctimes pugui ser usada en 
persecucions internacionals pot enfortir el treball de la Comissió. 
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Si ho mirem des de l’altra banda, hi ha qui ha suggerit que el TPI hauria de jugar el rol 
que tenen les Comissions de la Veritat. No és casualitat que a principis de juliol de 
2002 s’obrís a Sarajevo una oficina oficial del Tribunal Criminal per a l’ex-Iugoslàvia 
per a víctimes i testimonis, quan anteriorment aquests s’havien de desplaçar a La 
Haia. La responsable del programa de testimonis i víctimes, Wendy Lobwein, seguia 
sense veure clar el paper de les Comissions; la seva impressió és que de mica en 
mica s’estava donant al tribunal TPCY el rol orientat a les víctimes que ha mancat des 
del primer moment tant aquest tribunal com el de Rwanda i que va tant íntimament 
lligat a la realitat de les Comissions. 
 
Hem parlat anteriorment dels avantatges de les Comissions. Peò hem de veure si els 
casos que acaben sortint-hi poden acabar excloent la seva posterior judicialització als 
tribunals internacionals. Caldrà veure quina pot ser en detall la relació entre CV i CPI, i 
analitzar espedialment en quins casos els interessos de justícia fan que les CV 
s’imposin i en quins casos el principi d’admissibilitat dels casos davant dla CPI poden 
quedar tocats per l’existència prèvia d’amnisties condicionades i en paral·lel a 
l’existència de Comissions de la Veritat.  
 
El cas de Sierra Leone 
 
 

We shall listen to the people of Sierra Leone wherever they may 
be. The Commission cannot turn away anyone who wants to talk 
to an officer or staff of the Commission. In accordance with the 
Truth and Reconciliation Act, we shall pay special attention to the 
needs of women and children. This Commission shall be victim 
driven. People need to have their experiences validated and 
recognised. There is no family, village, community, chiefdom or 
district that has not been affected by the conflict one way or the 
other. To that extent, we are all victims of the conflict. 
 
Reverend Dr. Joseph Humper, President de la CVR de Sierra 
Leone en el dia de la inauguració el 5 de juliol de 2002. 

 
 
El punt de partida en la relació entre els dos cossos era radicalment diferent. 
L’establiment simultani de la Comissió de la Veritat i Reconciliació de Sierra Leone i la 
Cort Especial de Sierra Leone per atendre les massives violacions dels drets humans 
durant la guerra civil tenia enormes desafiaments però tenia el suport de veus 
autoritzades com la del llavors Secretari General de l’ONU Kofi Annan, quan deia: 

 
Care must be taken to ensure that the Special Court for Sierra Leone and the Truth and 
Reconciliation Commission will operate in a complementary and mutually supportive 
manner, fully respectful of their distinct but related functions.147 

 
Des de l’inici va quedar clar que caldria establir un marc de relació entre les dues 
instuticions però, malgrat això, es van generar disfuncions importants que haurien de 
ser incorporades en el moment de dissenyar noves Comissions per tal que no es tornin 
a donar o siguin degudament controlades. 
 

                                              
147 Carta enviada el 12 de gener de 2001. Letter from the Secretary-General addressed to the 
President of the Security Council (S/2001/40). 
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Vegem-ho: El juliol del 1999, el govern de Sierra Leone i el grup rebel del Front 
Revolucionari Unit (FRU) van signar l'Acord de Pau de Lomé (LPA) i es van posar 
d'acord per establir una Comissió de la Veritat i la Reconciliació (CVR), que va 
començar a treballar a finals del 2002. La CVR va presentar el seu informe final 
l'octubre del 2004. No obstant això, l'acord concedia una amnistia general 
incondicional per a totes les parts, una decisió que va ser objecte d'intenses crítiques. 
Potser per això, i malgrat el que havia quedat establert a l'Acord de Pau de Lomé 
(Comissió de la Veritat +Amnisties) el juny de 2000, el president de Sierra Leone, 
Ahmad Tejan Kabbah, va demanar a l'ONU que reacolzés l’establiment d’un tribunal 
especial per jutjar els responsables de violacions dels drets humans durant el conflicte. 
El Tribunal Especial per a Sierra Leone va iniciar operacions el juliol del 2002 i a 
principis del 2011, el tribunal ha acusat vint-i-una persones, vint de les quals han estat 
detingudes o han mort. 
 
És difícil parlar de la dinàmica que es va establir com un èxit o un fracàs, però la seva 
anàlisi pot servir per evitar conflictes en el futur. 
 
Gran part del debat previ a la creació de la CVR i el Tribunal Especial es va centrar en 
sota quines circumstàncies la Comissió estava obligada a revelar la informació 
obtinguda confidencialment al Tribunal Especial. La Llei de la CVR i l’Acord de creació 
del Tribunal i els seu Estatut no en deien res. Aquest debat va permetre la posició 
clara de força ONG’s que van dominar el debat d’un grup d’experts auspiciat per 
l’ONU148. Diverses organitzacions van demanar un memoràndum d'entesa entre les 
dues institucions però aquest mai es va acabar ni es va firmar. Els qui recolzaven la 
CVR adduien que si aquesta no podia limitar la informació al tribunal es podria 
empobrir el procés de la Comissió perquè la gent no hi voldria intervenir, mentre que 
els que recolzaven la Cort, emfasitzaven la supremacia (política) de la llei internacional 
davant de la domèstica. A la pràctica el problema es va acabar quan el fiscal va 
declarar que no demanaria informació a la CVR. De fet, alguns autors van manifestar 
que la focalització en la compartició de la informació era exagerada.149 
 
No obstant això, hi havia un problema diferent però que va resultar important. Malgrat 
les afirmacions del fiscal, la coexistència de les dues institucions va restar capacitat de 
cooperació entre elles perquè la coexistència provocava una confusió pública. El 
ciutadà no distingia entre els dos150 i davant d’aquest fet no tenia prou confiança. 
Aquest problema de la percepció pública es va veure agreujat pel fet que: 

o tots dos mecanismes estaven operats per actors internacionals que eren 
permanentment vistos conjuntament en públic;  

o ambdues institucions estaven físicament al mateix carrer a Freetown (que 
va provocar fins i tot rumors d'un túnel entre els dos; i 

o algun dels statement-takers de la CVR va anar a treballar a la Cort. 
                                              
148 El novembre de l’any 2000 la Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) i 
la United Nations Assistance Mission for Sierra Leone (UNAMSIL) van organitzar un Workshop 
proposant establir un procés de consulta per posar en solfa la relació entre la CVR i la Cort 
Especial per a Sierra Leone. De resultes d’aquest workshop va aparèixer el document jacitat de 
WIERDA, M., P. HAYNER, P. VAN ZYL. (2002, 24 de juny). Exploring The Relationship 
Between The Special Court And The Truth And Reconciliation Commission Of Sierra Leone. 
New York: The International Center for Transitional Justice.  
149 SCHABAS, W., “The Relationship between Truth and Reconciliation Commissions and 
International Courts: The Case of Sierra Leone,” Human Rights Quarterly 25(4), 1035–1066. 
150 Per intentar evitar-ho es va fer un llibret bàsic per a la població: ALLEN, P.J., S. LAHAI, J. 
O’CONNELL, (marc 2003). Sierra Leone’s Truth & Reconciliation Commission And Special 
Court:A Citizen’s Handbook. ICTJ and National Forum for Human Rights. 
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I malgrat això, la CVR va ser capaç d'assegurar un gran nombre de testimonis, encara 
que només un percentatge molt petit (menys de l'1 per cent) és de responsables 
d’ofenses.  
 
Tot plegat va generar una polarització de les ONG que treballaven o bé per la CVR o 
bé per la Cort Especial, tant locals com internacionals, entre altres coses per la 
percepció que els hi anava el pà si una o altra sortien guanyadores, malgrat que 
l’excusa va ser sempre la manera en què les dues institucions havien de compartir la 
informació. Quan les dues institucions van estar plenament operatives va baixar la 
tensió i semblava que el tema quedava resolt. Cada institució va aconseguir funcionar 
clarament i per separat, sense posar en perill les operacions de l'altra; tenien una 
relació cordial i els líders van fer diverses aparicions conjuntes en què es clarificava i 
afirmava quin era el mandat de cadascú. 
 
No obstant això, la situació va empitjorar quan la CVR va sol·licitar l'accés a persones 
detingudes per la Cort i en concret el cap Samuel Hinga Norman. Això va donar lloc a 
un ampli procés de negociació entre les dues institucions, seguit pel litigi davant els 
jutges del Tribunal Especial. 
 
La Cort va acabar traient una Practice Directive per regular l’accés de la CVR als 
detinguts, però mantenia el poder de controlar els interrogatoris. Es va prohibir també 
que l’interrogatori fos públic, fet que va fer desisitir finalment la Comissió de 
l’interrogatori del detingut i va emetre una nota de premsa acusant el Tribunal de mala 
fe en entretenir la petició de la Comissió. Per contra, va donar diverses entrevistes en 
què expressava la seva ira als mitjans de comunicació i va escriure un extens capítol 
sobre l'episodi en el seu informe final. 
 
Aquest procés, i el desacord de fons, va causar molta tensió entre les dues 
institucions. 
 
En resum, cal aprendre alguna lliçó de la relació entre els dos organismes.151 
 

1) Una relació regulada i orgànica entre dues institucions d'aquesta naturalesa pot 
tenir problemes greus que han de ser previstos i negociats abans que iniciin la 
seva fase operativa. 

2) Si dos mecanismes de justícia transicional han de coexistir, el lideratge de cada un 
ha de tenir un coneixement profund i exhaustiu del mandat i el funcionament de 
l'altre. Les ONG internacionals podrien haver fet més per millorar aquest element. 

 
En general, però, ambdues institucions van poder funcionar independentment l’una de 
l’altra, no van actuar de mecanismes de justícia transicional contraposats i podem dir 
que compien la voluntat expressada en l’esmentat informe del secretari general de 
l’ONU d’agost del 2004. No hi va haver, doncs, la situació ideal que molts 
preconitzaven i que, simplificant, deia que la Cort jutjaria els arquitectes del conflicte, 
mentre que la CVR seria un fòrum per a la resta dels autors i per a les víctimes. La 
principal virtut del procés de la CVR fou l’informe final de diagnòstic, en el qual va fer 
recomanacions fermes sobre les mesures que hauria d'adoptar el govern per posar 
remei a les fissures en la societat de Sierra Leone i evitar futurs conflictes. La principal 

                                              
151 PERRIELLO, T., M. WIERDA. (2006). The Special Court for Sierra Leone Under Scrutiny. 
ICTJ, pp. 40-43. 
<http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-SierraLeone-Special-Court-2006-English.pdf> 
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virtut del Tribunal Especial fou i és la seva capacitat per impartir justícia en els casos 
d'alguns dels responsables de la violència. Però hi ha una manca d’avaluació ex-post, 
no només en el cas de la tasca de cadascuna de les institucions sinó de la 
col·laboració entre elles. L'experiència de Sierra Leone ens hauria de donar però 
algunes pistes per al futur. 
 
 
1.8.2. La relació actual entre les Comissions de la Veritat i la Cort 

Penal Internacional 
 
L’entrada en vigor de l’Estatut de Roma obre un nou camp i un nou abordatge en el 
marc de relacions entre les Comissions i el mateix CPI. De fet, aquest ja preveu 
eventualment contactes i relacions amb aquest tipus d’institucions i caldrà observar 
quins són aquells principis pels quals s’haurien de regir  aquestes relacions. 
 
Dèiem abans, seguint a Tamarit Sumalla, que la clàusula relativa als “interessos de la 
justícia” de l’Estatut de la CPI atribueix poders discrecionals a la fiscalia per valorar si 
la persecució dels crims pot ser perjudicial per als interessos de la justícia. No són 
pocs els autors que apunten que en determinats moments absetnir-se de dur a terme 
accions penals pot constituir una condició necessària per obtenir la pau i la 
reconciliació. Ho veurem després quan parlem dels “interessos de la justícia” com un 
dels elements a ponderar pla CPI en el moment d’iniciar les seves investigacions.152 
 
La majoria de casos que apareixeran davant de la CPI provindrà de països en 
transició, en situacions post-traumàtiques, situacions on, a la vegada, apareixen veus 
que demanen l’existència de Comissions de la Veritat. Caldrà analitzar també els 
elements de complementarietat, tot recordant que la CPI és sempre un actor que entra 
a redòs dels sistemes judicials nacionals i que té un articulat que cal observar sobre 
l’admissibilitat de casos en el seu si. 
 
Vegem-ho. En paral·lel al desenvolupament del concepte de justícia transicional, tal 
com el coneixem avui, l’Estatut de Roma crea, el 1998, la Cort Penal Internacional com 
una institució permanent que té com a finalitat última acabar amb la impunitat dels 
autors dels delictes que menystenen més greument els valors superiors sobre els 
quals es construeix la comunitat internacional. 
 
Com assenyala el Preámbul del’Estatut de Roma, la CPI neix sobre una doble 
premisa. 
 
1. El reconeixement que ”els crims més greus de trascendència per a la comunitat 
internacional en el seu conjunt no han de quedar sense càstig” (pàragraf 4) i la decisió 
dels estats-part de “posar fi a la impunitat dels autors d’aquests crims i contribuir així a 
la prevenció de nous crims” (paràgraf 5). 

 
4. Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 
internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que 
adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para 
asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia,  

                                              
152 WERLE, G. (2005). Principle of International Cromanal law. The Hague: TMC Asser Press, 
p. 66. 
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5. Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir 
así a la prevención de nuevos crímenes.153 

 
2. L’afirmació que “és el deure de l’estat exercir la seva jurisdicció penal contra els 
responsables de crims internacionals” (paràgraf 6). En aquest cas és necessari 
adoptar mesures en el pla nacional i intensificar la cooperació internacional per 
assegurar que els pressumptes responsables siguin efectivament sotmesos a l’acció 
de la justícia, i el corresponent reconeixement que la funció de la CPI en la investigació 
i judici dels delictes previstos a l’Estatut de Roma és “complementària de les 
jurísdiccions penals nacionals” (paràgraf 10).154 

Actualment, les jurisdiccions nacionals coexisteixen amb les jurisdiccions 
internacionals i mixtes, que s’articulen d’acord amb els principis de complementarietat 
o primacia.  
 
I és aquest element final, la complementarietat relativa a les jurisdiccions penals 
nacionals, l’element clau per entendre el paper que podrà tenir la CPI en relació amb la 
investigació i enjudiciament dels delictes més greus contra la humanitat que estiguin 
essent objecte de processos de justícia de transició. I és el que ens permetrà 
entendre, si l’analitzem bé, quin paper poden tenir les Comissions de la Veritat, com 
objecte específic d’estudi que ens afecta, quant a la seva capacitat d’actuar com 
element que permeti o no l’admissibilitat dels casos que hagi vist en el seu si, com 
casos admissibles a la Cort Penal Internacional.  
 
El mateix Consell d’Europa considera interessants les Comissions de la Veritat però 
sempre com a instruments complementaris a la justícia penal. 
 

57. The truth commissions may be an effective mechanism for addressing past human 
rights violations, thus bringing reconciliation to a society emerging from a difficult past. If 
established in accordance with basic principles of international human rights law, they 
may also play a useful complementary role to criminal justice.155 

 
El prinicipi de complementarietat, admissibilitat a les CV i la CPI 
El principi de complementarietat es desenvolupa en els articles 1,17,18,19 i 20 de 
l’Estatut de Roma (ER) i, en particular, en l’article 17 que caldrà tenir present en 
aquesta discussió: 
 

Artículo 17 - Cuestiones de admisibilidad 
1. La Corte, teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la 

inadmisibilidad de un asunto cuando:  

                                              
153 Preámbul Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, 17 de juliol de 1998. Paràgrafs 4 i 
5 * El text de l’Estatut de Roma es va distribuir com a document A/CONF.183/9, de 17 de juliol 
de 1998, esmenat pels procès verbaux de 10 de novembre de 1998, 12 de juliol de 1999, 30 de 
novembre de 1999, 8 de maig de 2000, 17 de gener de 2001 i 16 de gener de 2002.  L’Estatut 
va entrar en vigor el 1 de juliol de 2002 
<http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf> 
154 Preámbul Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, 17 de juliol de 1998. Paràgrafs 6 i 
10. 
155 ASSEMBLEA GENERAL DEL CONELL D’EUROPA (2008, 29 de maig). Resolution 1613 
(2008). Use of experience of the “truth commissions”. Text adopted by the Standing Committee, 
acting on behalf of the Assembly. Doc. 11459, report of the Political Affairs Committee, 
rapporteur: Mr Gross. 
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a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga 
jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la 
investigación o el  enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;  

b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción 
sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se 
trate, salvo que la  decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo 
el enjuiciamiento o no pueda  realmente hacerlo;  

c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere 
la denuncia, y la Corte no pueda adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 3 del artículo 20;  

d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la  adopción  de otras 
medidas por la Corte.  

2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte 
examinará, teniendo en cuenta los  principios  de  un proceso con las debidas garantías  
reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes 
circunstancias, según el caso:  

a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido 
adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su 
responsabilidad penal por  crímenes de la competencia de la Corte, según lo 
dispuesto en el artículo 5; 

b) Que  haya habido  una demora injustificada en el juicio que,  dadas las 
circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona 
de que se trate ante la justicia;  

c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera 
independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, 
dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a 
la persona de que se trate ante la justicia.  

3. A fin  de  determinar la incapacidad  para investigar o enjuiciar en  un asunto determinado, la 
Corte examinará si el Estado,  debido al colapso total o sustancial de su  administración 
nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al  
acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras 
razones en  condiciones de llevar a cabo el juicio156 

 
La CPI constitueix una jurisdicció d’ultima ratio que només pot activar-se i exercitar-se 
davant la inacció, la falta de disposició, o la incapacitat de les jurisdiccions 
nacionals.157 D’aquesta manera l’Estatut de Roma consagra la primacia formal de les 
jurisdiccions nacionals sobre la CPI.  
 
El principi de complementarietat està format, doncs, per dos elements principals: la 
primacia formal de les jurisdiccions nacionals sobre la CPI, i la primacia material de la 
CPI sobre les nacionals. D’una banda, el principi de primacia formal de les 
jurisdiccions nacionals pretén promoure a nivells nacionals les investigacions i els 
enjudiciaments dels “crims més greus de transcendència per a la comunitat 
internacional en el seu conjunt” amb ple respecte als principis de justícia recollits a 
l’Estatut de Roma (ER). D’altra banda, el principi de primacia material de la CPI es 
dirigeix a acabar amb la impunitat en aquells supòsits en els quals s’hagi aconseguit 
impedir la investigació i l’enjudiciament per part de les jurisdiccions nacionals dels 
pressumptes responsables dels delictes previstos a l’ER. 
 
Així, doncs, el primer cas clar d’admissibilitat de casos a la CPI es donarà quan hi 
hagi inactivitat  en relació amb els delictes comesos. D’acord amb Olassolo158, només 
serien inadmissibles quan: 
                                              
156 Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, 17 de juliol de 1998. Art 17. 
.<http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf> 
157 OLÁSOLO, H. (2009). “Admisibilidad de situaciones y casos objeto de procesos de justicia 
de transición ante la Corte Penal Internacional”, ALMQVIST, J., C. EXPOSITO, Carlos coords. 
Op. Cit. pp.257 
158 OLÁSOLO, H. (2009). Op.Cit., p. 258. 
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‐ Estan essent objecte d’una investigació per un estat que tingui jurisdicció sobre 
el cas (17.1a ER). 

‐ Hagin estat objecte d’investigació per un estat que tingui jurisdicció sobre 
aquest i aquest hagi decidit no incoar acció penal contra la persona de què es 
tracti (art 17.1b). 

‐ La persona de què es tracti hagi estat ja jutjada per la conducta a la qual es 
refereix la denúncia 17.1c. 

Ara bé, seguint al mateix Olássolo, fins i tot quan les jurisdiccions nacionals estan 
actuant (investigant o judicant) o han actuat i han decidit no incoar acció penal o han 
emès sentència ferma, la CPI pot també actuar si les jurisdiccions nacionals no estan 
disposades (falta de disposició 17.2 i 20.3 ER);159 és a dir, quan es pot afirmar que les 
actuacions nacionals  
 

(...) es duen a terme amb el propòsit de substraure a l’acusat la seva responsabilitat 
penal per crims competència de la CPI, sofreixen una demora injustificada que és 
incompatible amb la intenció de fer comparèixer la persona de què es tracti davant de 
la justícia o bé no siguin substanciades de manera independent o imparcial, ni siguin 
compatibles amb la intenció de fer comparèixer la persona de què es tracti davant de la 
justícia.) o no poden (falta de capacitat, és a dir, col·lapse total o substancial de la seva 
Adminsitració de Justícia o la seva inexistència (17.3 ER), com en els casos de guerra 
civil, inexistència de govern...) dur a terme realment les seves actuacions160 
 

La manca de capacitat o de disposició de les jurisdiccions nacionals contitueix el 
segon supòsit d’admissibilitat de situacions i casos. 
 
Accions de la CPI davant d’Amnisties i Comissions de la Veritat. 
En el context de la justícia de transició, doncs, les amnisties constitueixen l’instrument 
tècnic més eficaç per evitar les persecucions penals. Ara bé, pel que fa a la Cort Penal 
internacional és interessant la distinció -que Olássolo161 cita sobre això- dels tipus 
d’amnistia perquè comportaran uns determinats efectes sobre l’anàlisi de 
l’admissibilitat de casos a la Cort. Hi ha clarement tres tipus de grups d’aministia:  

‐ les lleis d’amnistia absoluta,  
‐ les lleis d’amnsitia condicionada però sense Comissions de la Veritat i  
‐ les lleis d’amnistia condicionada però amb Comissió de la Veritat i 

Reconciliació. 
 
Seguint Olassolo, doncs, les primeres són aquelles que no només eximeixen de cap 
responsabilitat legal sinó que prohibeixen qualsevol tipus d’investigació. Un exemple 
pot ser el decret 2191 firmat pel general xilè Pinochet l’abril del 1978. 
Les lleis d’amnistia condicionada són aquelles que condicionen l’exempció de 
responsabilitat penal a la realització de certes actuacions per als qui desitgin 
                                              
159 Estatut de Roma de la CPI, 17 de juliol de 1998. Art 20. L’article 20.3 diu:  
20.3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de 
hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro  
tribunal:  
a)  Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por  crímenes 
de la competencia de la Corte; o  
b) No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con  las 
debidas  garantías procesales reconocidas  por el derecho internacional o lo hubiere sido de  
alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de 
someter  a la persona a la acción de la justicia. 
160 OLÁSOLO, H. (2009). Op.Cit., p. 265. 
161 OLÁSOLO, H. (2009). Op.Cit., pp.268-274. 
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beneficiar-se’n. Pot ser el lliurament de les armes, lliurament de béns per a la 
reparació a les víctimes, cooperació activa en l’esclariment de casos, confessió dels 
delictes propis… 
 
Finalment, l’amnistia condicionada pot fer un pas més enllà i la llei pot encomanar la 
verificació de les condicions d’exempció de responsabilitat a òrgans de l’estat (fiscals, 
jutges instructors…) o poden crear a aquests efectes una Comissió de la Veritat i 
Reconciliació que, més enllà de tractar casos individuals, han de redactar, com sabem, 
un informe que exposi la veritat del que va succeir. És el cas del Comité d’Amnisties 
de la Comissió sud-africana. 
 
En els dos primers casos, el fet de la inexistència d’investigació dels fets ocorreguts 
per obtenir el seu aclariment, fa que no tinguin actuacions en l’àmbit nacional i, per 
tant, no hi ha acció a priori de les jurisdiccions nacionals. Per tant, no afecten en 
absolut l’admissibilitat al TPI de totes aquelles actuacions per a les quals va ser 
redactada la llei d’aminsitia i la CPI pot entrar-hi de ple.  
 
Ara bé, què passa en el tercer cas? Si hi ha realment una investigació de cada cas per 
part de les autoritats competents (fiscals, jutges d’instrucció), hi ha una investigació 
penal real que faria inadmissible que aquella actuació fos portada davant la CPI. 
(d’acord amb l’article 171b de l’ER que exigeix criteris exclusivament tècnics i 
racionals, i si no s’aprecia falta de disposició –article 17.2- i de capacitat –article 17.3 
de l’ER- dels òrgans nacionals que l’estan duent a terme). Si es trobessin situacions 
inadminssibles segons l’Estatut de Roma, l’amnistia no seria concedida i els òrgans 
jurisdiccionals nacionals procedirien en conseqüència. Les situacions poden admetre 
molts matisos legals en els quals no entrarem, però serveixi aquesta calssificació per 
establir el marc bàsic en el qual ens movem. 
 
Ara bé, què passa en el cas de les Comissions de la Veritat? Com sabem, 
generalment no són jutges instructors ni fiscals els qui actuen de comissionats, i els 
seus mandats a vegades són prou vagues com per entrar en un llimb legal interessant. 
Vegem-ho i tornem al tercer cas. 
 
En aquells supòsits en què les lleis d’amnistia condicional creen Comissions de la 
Veritat i Reconciliació, les investigacions que desenvolupen només provocarien la 
inadmissibilitat de les situacions o casos si s’adoptés una interpretació àmplia del 
concepte d’investigació que inclogui les actuacions dutes a terme per Comissions de la 
Veritat i Reconciliació efectives.  
 
Prèviament ja Dugard havia esmentat que la llei internacional havia deixat a les 
societats en transició l’elecció entre persecució i amnistia acompanyada de 
Comissions de la Veritat, essent el fiscal dla CPI qui considerés que reunia els mínims 
estàndards de justícia que descriu Bassiouni162. Dugard 163 suggería aquests mínims 
requeriments de les CV per assolir aquests estàndards: 

 
1 The Commission should be established by the legislature or executive of a democratically 
elected regime; 
2 The Commission should be a representative and independent body 

                                              
162 BASSIOUNI, M. Ch. (1996). “Searching for Peace and Achieving Justice: The Need for 
Accountability”, Law and Contemporary Problems (núm. 9), p. 24. 
163 DUGARD, J. (1999). “Dealing with Crimes of a Past Regime: Is Amnesty Still an Option?” 
(1999), Leiden Journal of International Law (núm. 12), p. 1012. 
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3 The Commission should have a broad mandate to enable it to make a thorough 
investigation. It should not, for example, be restricted to deaths and disappearances (as 
with Chile) but should be permitted instead to investigate all forms of gross human rights 
violations; 
4 The Commission should hold public hearings at which victims of human rights abuses are 
permitted to testify; 
5 The perpetrators of gross human rights violations should be named, provided adequate 
opportunity is given to them to challenge their accusers before the Commission; 
6 The Commission should be required to submit a comprehensive report and 
recommendations within a reasonable time; 
7 The Commission should be empowered to recommend reparations for victims of gross 
human rights violations; and 
8 Amnesty should be denied to perpetrators of gross human rights abuses who refuse to 
co-operate with the Commission or who refuse to make a full disclosure of their crimes. 
 

Més recentment, Ambos164 ha anomenat aquestes Comissions, amb amplis mandats, 
amb poders quasi judicials com la sud-africana, amb suficients recursos i amb la 
necessària independència per decidir basant-se en criteris racionals, com a 
Comissions de la Veritat i Reconciliació efectives.  
 
Si es prenen en consideració les experiències de diverses CVR, podem obtenir 
algunes de les millors pràctiques i desenvolupar certes pautes que permetin molt 
probablement aconseguir els objectius suprems de pau, justícia (en sentit ampli) i 
reconciliació. Els requisits serien els que segueixen:165 
 

‐ Una CVR debería estar compuesta de personalidades reconocidas e independientes de 
todos los grupos y sectores sociales relevantes, seleccionadas a través de un proceso 
consultivo y representativo. 

‐ En el nivel operacional, debería establecerse un punto de contacto identificado 
públicamente para las víctimas y los testigos. 

‐ Una CVR debe disponer de recursos adecuados y tener suficiente independencia del 
Estado y otros grupos interesados; 

‐ Debe poseer facultades de investigación suficientes y recibir apoyo nacional e 
internacional. 

‐ El mandato de una CVR no debe estar limitado al establecimiento de responsabilidades 
individuales; también debe arrojar luz sobre las causas del  conflicto para prevenir la 
repetición de futuras violaciones. Como mínimo,  deberían integrar el mandato los 
crímenes codificados en el Estatuto de la  CPI (genocidio, crímenes contra la 
humanidad y crímenes de guerra). 

‐ Deberían investigarse casos representativos que ilustren patrones de criminalidad y 
prestarse especial atención a la violencia relacionada con el género. 

‐ El mandato debería estar limitado en el tiempo, pero debería haber un procedimiento 
posterior que permitiera eventualmente la continuación de la investigación si el 
esclarecimiento de las atrocidades del pasado no ha sido satisfactoriamente alcanzado 
por la primera CVR. 

‐ Una CVR debería identificar a las víctimas y recomendar reparaciones a los órganos 
estatales competentes. 

‐ Debería existir plena cooperación con otros órganos estatales involucrados en la 
justicia de transición, incluido el suministro de información a las autoridades de 
persecución. 

‐ Las personas sospechosas deberían comparecer ante la CVR a fin de que confiesen 
públicamente sus crímenes y proporcionen pruebas sobre otros crímenes; las víctimas 

                                              
164 AMBOS, K. (2009). “El marco jurídico de la justicia de transición”, AMBOS, K., MALARINO, 
ELSNER eds. Justicia de Transición. Berlín-Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung, pp. 23-
119, en concret p. 51. 
165 AMBOS, K. (2009), Op. Cit., pp. 53-54. 
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deberían estar presentes; en caso de identificación de los autores (“mencionar los 
nombres”), deben respetarse sus derechos a un debido proceso. 

‐ La posible concesión de amnistías o indultos debería estar condicionada: debería 
depender de la naturaleza y la gravedad de los crímenes y de la extensión con la cual 
los sospechosos han cooperado en el descubrimiento de la verdad y en la 
compensación a las víctimas; si no se cumplen estas condiciones, la CVR debe estar 
facultada para rechazar la aplicación y transmitir  el caso al sistema de justicia penal. 

‐ Debería haber una amplia participación de la sociedad concernida en el diseño y la 
operación de la CVR, en particular de las víctimas y/o sus representantes. 

‐ El informe final debería ser publicado y puesto ampliamente a disposición del público 
en general a través de medios de información que sean técnica y culturalmente 
accesibles. “Cuanto más próximo a las víctimas y al público en general pueda ser 
llevado física y psicológicamente un  trabajo de comisión, más potentes serán los 
efectos educacionales y catárticos de la  comisión”. 

‐ Todos los órganos del Estado deben considerar de buena fe las recomendaciones de la 
CVR e implementarlas en la mayor medida posible; para ese propósito debería establecerse 
un órgano de supervisión. 

 
Si tots aquests requisits es compleixen no podem parlar d’inacció a priori de les 
jurisdiccions nacionals i, per tant, resultaría en la inadmissibilitat de les situacions o 
casos dels que es tracti davant de la CPI mentre s’estiguin desenvolupant els mandats 
respectius de les diferents Comissions de la Veritat. 
 
Ara bé, quan acaben les accions d’aquestes Comissions de la Veritat i Reconciliació? 
Les persones a les quals s’hagi denegat l’amnistia, podran ser jutjades normalment a 
nivel nacional. Ara bé, si se’ls atorga l’amnistia, a nivell nacional ja no hi hauria 
possibilitat de jutjar aquell cas. Què passaria en aquest cas si el TPI ha amnistiat 
casos que presenten indicis de criminalitat, o delictes previstos a l’Estatut de Roma?  
 
La literatura sobre això és important, però val la pena, per tancar la relació de les 
Comissions i la CPI, esmentar, si més no, el següent: 
 
Molts autors consideren que si s’han donat totes les condicions citades, resultaria en la 
inadmissibilitat del cas per part de la CPI Es tractaria d’aquells supòsits que sota 
l’article 171b) de l’ER, les autoritats nacionals decidirien no incoar una acció penal 
després d’haver conclòs la investigació, i dels que, depenent de les circumstàncies 
concretes que a l’entorn de la concessió d’amnistia als presumptes responsables de 
delictes recollits a l’Estatut de Roma, podría NO apreciar-se un falta de disposició de 
les autoritats locals.166 Per aquests autors els treballs d’aquestes Comissions de la 
Veritat i Reconciliació “efectives”, entrarien en el supòsit de l’article 17.1b, ja que es 
tractaria, al seu entendre, d’investigacions que acaben amb la decisió de l’estat de no 
procedir en l’exercici  de l’acció penal. En conseqüència, la feina de les CVR podria 
provocar la inadmissibilitat de situacions i casos si no s’apreciés que l’estat que dicta 
les lleis d’amnistia condicionada les creï amb una manca de disposició o capacitat en 
relació amb el que preveu l’article 17.2 i 3 de l’Estatut de Roma. 
Amb tot, autors com el mateix Ambos mantenen que aquests casos són molt 
excepcionals:167 

 

                                              
166 Per citar algun autor: CÁRDENAS, C. (2006). “The Admissibility Test before the ICC under 
Special Considerations of Amnesties and truth Commissions” i ROBINSON, D. (2006). 
“Comments on Chater 4 of Claudia Cardenas Aravena”, KLEFFNER, J. K., G. KOR coord. 
Complementary Views on Compementarity. Den Haag: TMC Asser Press  
167 AMBOS, K. (2009), Op. Cit., pp. 95-96. 
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Si se sigue la interpretación amplia de investigación aquí sugerida, una investigación cuasi 
judicial por una CVR efectiva que cumpla los criterios arriba expuestos (veure nota 107) puede 
ser considerada una investigación en el sentido del primer requisito del artículo 17 (1) (b). 
Si, además, la CVR tiene la opción de decidir a favor o en contra de la persecución, esto es, si 
posee el poder de denegar una amnistía (punto 40), sea porque los crímenes cometidos por la 
persona en cuestión son demasiado graves, sea porque su performance ante la Comisión y 
frente a las víctimas no es considerada satisfactoria o sea porque en razón de cualquier otra 
valoración razonable e independiente no se merece la medida de exención, el segundo requisito 
también está cumplido. 
 
En cuanto al tercer requisito, el asunto es más complicado y la decisión última depende de las 
circunstancias de cada caso con la debida consideración del test de proporcionalidad (párrafos 
19 i ss) y los criterios concernientes a las amnistías condicionales (párrafo 18) y a una CVR 
efectiva (párrafo 16). Si por ejemplo una CVR es independiente e imparcial esto puede ser 
considerado –con base a una interpretación a contrario del art 17.2c ER- como un indicio de 
voluntad y, por tanto, un argumento en contra de la admisibilidad. Además se podría diferenciar 
según la naturaleza de la decisión de amnistía: si ella es decidida individualmente, como en el 
caso sudafricano, cada decisión individual debe ser examinada a la luz del art. 17.2 y 3; si ella es 
decidida de manera general respecto a un número de personas y crímenes, la decisión es 
comparable a una amnistía (general) que como tal indica falta de voluntad, aunque la valoración 
final depende, como siempre, de las circumsatancias del caso concreto. En suma, es posible 
concluir que una amnistía condicional con una CVR deriva en la inadmisibilidad del caso solo en 
supuestos excepcionales, a saber, solo si una CVR efectiva concede una amnistía 
individualmente y bajo ciertas condiciones estrictas. 

 
La intervenció del Consell de Seguretat de l’ONU – L’article 16 de la CPI 
En l’anàlisi de les relacions entre les CV i la CPI hem de fer esment també de l’article 
16 de la CPI, que permetria suspendre qualsevol investigació de la Cort Penal 
Internacional. 
El text diu el següent168 

Artículo 16. Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento 
En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada 
con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pide a 
la Corte que suspenda por un plazo que no podrá exceder de doce meses la 
investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa 
suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas 
condiciones. 

 
El Consell de Seguretat podria intervenir per prevenir una situació identificada com una 
amenaça o un trencament de la pau (articles 39, 40 de la Carta de l’ONU).  Així, el CS 
podria donar validesa internacional per un període limitat a un procés de pau nacional 
amb una amnistia o una mesura d’exempció, i podria aplaçar també un procés que 
segons l’article 17 fos admissible.  
 
Amb tot, Ambos esmenta que la CPI tindria fins i tot en aquests casos maneres per 
reconsiderar la decisió del Consell:  

 
No debe pasarse por alto, sin embargo, que la decision sigue siendo una decision de 
suspender el procedimiento y como tal no puede interpretarse como una deferencia a la 
medida de exención nacional. Ademas, la CPI no estaria necesariamente obligada por 
tal decision, pues ella no es parte del sistema de la ONU y decide autónomamente 
sobre su jurisdicción, esto es, posee lo que se conoce como competencia-competencia 
(Kompetenz-Kompetenz). 
 

                                              
168 Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, 17 de juliol de 1998.  Art 16. 
<http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf> 
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Más importante: la Corte no puede ser forzada a aceptar una medida que 
eventualmente iría contra su deber de perseguir los crímenes internacionales que son 
parte de su jurisdiccion en razón de la materia. Por todas estas razones, puede decirse 
que la Corte tiene el poder de reconsiderar indirectamente la decision del Consejo.169 

 
La noció d’interès de la justícia, l’inici d’investigacions, la CV i la CPI (art 53) 
L'experiència de les Comissions de la Veritat que actuen de manera complementària 
amb la justícia penal (i per tant no l'exclouen) ens ha de fer pensar que aquests 
beneficis socials no són menors, sinó diferents o potser millors que els que són 
capaços de produir els tribunals de justícia. Però sota quines condicions aquesta 
actuació pot legitimar una renúncia a la persecució penal o solucions penals 
atenuades? 
 
L'Estatut de la Cort Penal Internacional regula en el seu art. 53 els aspectes essencials 
relacionats amb les decisions del ministeri fiscal d'iniciar un procediment davant de la 
CPI o sol·licitar l'enjudiciament, i ha estat un dels articles clau d’interpretació en el 
possible conflicte entre la CPI i el paper de les Comissions de la Veritat.  
 

Artículo 53 - Inicio de una investigación170 
1. El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una 
investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para 
proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una 
investigación, el Fiscal tendrá en cuenta  si:  

a) La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer 
que se  ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la 
Corte; 

b) La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17; 
c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la 

gravedad del  crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no 
redundaría en interés de la justicia.  

El Fiscal, si  determinare que no  hay  fundamento razonable  para proceder a la  
investigación y la determinación se basare únicamente en el apartado c), lo comunicará 
a la Sala  de Cuestiones Preliminares.  
 
2. Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento 
suficiente para el enjuiciamiento, ya que:  

a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una  orden de  
detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58;  

b) La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17; o  
c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta 

todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las 
víctimas y la edad o  enfermedad del presunto autor y su participación en el 
presunto crimen;  

Notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado 
que  haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 o al Consejo de 
Seguridad si se trata de un caso previsto en el párrafo b) del artículo 13.  

 
3.  

a) A petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 o 
del Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo b) del artículo 13, la 
Sala de Cuestiones  Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no 

                                              
169 AMBOS, K. (2009), Op. Cit., p.100 
170 Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, 17 de juliol de 1998.  Art 53.. 
<http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf> 
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proceder a la investigación de  conformidad con el párrafo 1 o el párrafo 2 y 
pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión; 

b) Además, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una 
decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se 
basare únicamente en el párrafo 1c o el párrafo 2c. En ese caso, la decisión del 
Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones 
Preliminares.  

 
4. El Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión  de iniciar  una 
investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas 
informaciones. 

 
El sentit corrent de ''els interessos de la justícia'' en el seu context sembla girar al 
voltant de la qüestió de si “els interessos de la justícia'' estàndard denoten un concepte 
retributiu de la justícia o bé si, per contra, poden contemplar concepcions més àmplies 
del terme. En altres paraules, quan es consideren “els interessos de la justícia”, el 
fiscal ha de tenir exclusivament en compte els temes que influeixen directament en el 
procés penal en ell mateix, com ara la gravetat del delicte, com s'indica en l'article 53, 
o pot pensar en preocupacions més àmplies, com si es pot posar en perill una pau 
frágil en iniciar una investigació o un enjudiciament. En les societats en transició, l’ús 
de Comissions de la Veritat seguides per les amnisties s'apliquen sovint, es diu, com 
l’únic mecanisme de rendició de comptes factible, a causa de circumstàncies polítiques 
precàries. Per tant, si l'àmbit dels “interessos de la justícia'' pot ser àmpliament 
interpretat per incorporar aquests elements, podria semblar indicat interpretar que a 
través de l'article 53 l'Estatut de Roma es pogués donar cabuda a Comissions de la 
Veritat combinafrd amb la provisió de determinades amnisties. 
 
D’acord amb el director del Centre for Human Rights and Democracy Studies de 
Lubunbashi, en el marc de la discussió sobre la possible Comissió de la Veritat a la 
República del Congo: 
 

Talking about .justice., we should note that it is a flexible concept. The fundamental 
goals of retribution and reconciliation in criminal justice can be balanced in various 
ways. An absolute rule that requires prosecution impones a rigid retributive justice. It 
could well be decided in a particular case that justice is served not by prosecuting 
before the ICC or even by stimulating prosecution in particular case but by the 
encouragement of other mechanisms such as restorative justice. For example, truth 
commissions such as the South African TRC emphasizes reconciliation between 
victims, perpetrators and society at large. This satisfies the societal need for justice. For 
that, the concept of .interest of justice is not limited to retributive justice; it does 
encompass also restorative justice. 
 
However, one could asks if in the interest of justice, it may be possible to Grant amnesty 
to perpetrators and complying with the Rome Statute. Here, it is important to note that 
the response may differ depending on the forms of amnesty (blanket amnesty or 
conditional amnesty; whether granted by a truth commission or by the outgoing or 
ingoing government as a political act of reprieve).171 

                                              
171 YAV KATSHUNG, J. (2005). The relationship between the International Criminal Court 
and Truth Commissions: Some thoughts on how to build a bridge across  retributive and 
restorative justices, Lumumbashi, CERDH (Centre for Human Rights and Democracy 
Studies/Centre d’Etudes et de Recherche en Droits de l’Homme et Democratie). 
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Aquest precepte obre un ampli espai al principi d'oportunitat que, seguint Tamarit,172 es 
pot donar en dos moments.  
 
En primer lloc, permet al fiscal no iniciar la investigació si considera que la persecució 
penal seria contrària a "l'interès de la justícia". Concretament, veiem com l’article 53-1, 
c) assenyala que en iniciar una investigació el fiscal tindrà en compte si "hi ha raons 
substancials per creure que, tot i tenir en compte la gravetat del crim i els interessos de 
les víctimes, una investigació no redundaria en interès de la justícia. 
 
En segon lloc, després de la investigació, el fiscal pot arribar a la conclusió que no hi 
ha fonament suficient per a lenjudiciament, ja que aquest "no redundaria en interès de 
la justícia, tenint en compte totes les circumstàncies, entre elles la gravetat del crim, 
els interessos de les víctimes i l'edat o malaltia del presumpte autor i la seva 
participació en el presumpte crim". En ambdós supòsits la decisió s'ha de notificar a la 
Sala de Qüestions Preliminars. L'Estatut exigeix de manera explícita només en el 
segon cas que la decisió sigui motivada, encara que cal entendre que la motivació s'ha 
de donar també en l'altre cas, atès que les expressions utilitzades ("raons 
substancials”, "fonament suficient") remeten a una valoració que ha de poder ser 
objecte de control per part d'un òrgan jurisdiccional. 
En adoptar la clàusula dels interests of justice pròpia de la tradició jurídica dels països 
anglosaxons, els redactors de l'Estatut van optar per una fórmula que s'adapta a les 
dificultats a què haurà de fer front la justícia penal internacional i permet una valoració 
dels múltiples factors que en la complexitat de les situacions de transició cal ponderar. 
La tasca de la dogmàtica jurídica ha de contribuir a evitar que la discrecionalitat derivi 
en arbitrarietat. 
 
La possibilitat que la decisió de no persecució es pugui fonamentar en una solució 
nacional basada en una CV és sovint discutida. La qüestió es va plantejar ja en les 
tasques de redacció de l'Estatut i van ser desateses les opinions partidàries d'introduir 
una referència a aquestes Comissions o a les amnisties condicionals, però es va optar 
per adoptar una fórmula excessivament ambigua en la qual quedarà oberta una via per 
a una valoració cas per cas.173 
 
En un sentit favorable s'ha pronunciat Robinson174, qui, després de destacar que la CPI 
ha d'insistir amb caràcter general en la persecució dels crims internacionals, accepta 
que en situacions extraordinàries de transició posteriors a actes de violència massiva, 
en què no resulta possible ni potser desitjable perseguir penalment tots els 
delinqüents, pot ser apropiat un programa segons el qual només es persegueixi els 
criminals amb més grau de responsabilitat, acceptant fins i tot que en situacions de 
"dràstica necessitat" càpiga validar alternatives a la persecució penal fins i tot dels més 
alts responsables. Una decisió així, que mai s'hauria de basar en amnisties totals, 
podria ser assumida només excepcionalment, prèvia ponderació de les mesures 
alternatives adoptades per l'Estat, de la seva qualitat i la gravetat dels factors que 
fessin no realista o contraproduent una política de persecució. En aquesta ponderació 

                                              
172 Seguint a TAMARIT SUMALLA, J. (2012). Op. cit., pp. 11 i 12. 
173 TAMARIT SUMALLA, J. (2012). Op. cit., p.13. 
174 ROBINSON, D. (2003). “Serving the Interests of Justice: Amnesties, Truth Commissions and 
the International Criminal Court”, European Journal of International Law [14(3)], pp. 493 i ss. 
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adquireixen rellevància els següents criteris formulats per Robinson175 tot recollint els 
més citats també per altres autors:176  

 
a) si la mesura ha estat adoptada democràticament,  
b) si s’actua així en base a la necessitat i a causes, d'ordre social, polític o 
econòmic irresistibles,  
c) si hi ha una investigació plena i efectiva dels fets,  
d) si la investigació identifica els noms dels culpables,  
e) si la Comissió compta amb els mitjans suficients i és independent;  
f) si almenys alguns dels culpables són sancionats, per identificació, mitjançant 
formes de lustració o penes alternatives;  
g) si les víctimes reben algun tipus de reparació; 
h) si les víctimes poden sentir que s'ha fet justícia o que s'ha tancat l'etapa de 
les violacions dels seus drets; i 
h) si hi ha un compromís seriós de complir amb les obligacions internacionals 
relatives al respecte dels drets humans. 
 

 
Hi ha però interpetacions més restrictives, com els casos d’Amnistia Internacional (AI) 
o Human Rights Watch. En el cas d’AI, parteixen de la premisa que els interessos de 
la justícia han de ser sempre atesos per l'enjudiciament dels crims de competència de 
la CPI, a falta d'una justificació convincent. Es considera, a més, que les amnisties 
nacionals, indults i mesures similars d’impunitat que impedeixen la determinació 
judicial, l'aparició de la veritat i la reparació integral a les víctimes, són contràries al 
dret internacional i el fiscal no hauria en cap cas de negar-se a iniciar accions 
judicials.177 
 
Així doncs, no hi ha una única interpretació dels “interessos de la justícia'', de 
conformitat amb les normes de la Convenció de Viena. Sembla que la qüestió de si 
l'article 53 és apte per servir com una eina per conciliar l'Estatut de Roma amb 
Comissions de la Veritat acompanyada d'amnisties haurà de ser avaluada sobre la 
base de criteris addicionals i manté una certa discrecionalitat per part dela fiscalia de la 
CPI. 
 

                                              
175 ROBINSON, D. (2003). Op. cit., pp. 497-498. 
176 Veure per exemple VAN ZYL, P. (2000). “Justice without punishment: guaranteeinghuman 
rights in transitional societies”, VILLA-VICENCIO, Ch., W. VERWOERD (2000). Looking back 
reaching forward. Reflecti.ons on the Truth and Reconciliation Commission in South Africa. 
Cape Town: UCT Press. 
177 ÐUKIC, D. (setembre 2007) “Transitional justice and the International Criminal Court – in‘‘the 
interests of justice’’?* “, International Review of the Red Cross (Volume 89, Number 867), pp. 
695-696 
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1.9. Justícia tradicional i justícia internacional. O com 
validar mètodes locals alternatius de justícia per 
part de la CPI 

. 
 

Los huéspedes se reunían en el patio delantero de la casa del regente, y éste abría la 
sesión agradeciendo a todos su asistencia y explicando el porqué de la convocatoria. A 
partir de ese momento no volvía a decir palabra hasta que la reunión tocaba a su fin. 
Todo el que deseaba intervenir podía hacerlo. Era la democracia en su forma más pura. 
Existía una estrutura jerárquica entre quienes tomaban la palabra, pero se escuchaba a 
todo el mundo, jefes, súbditos, guerreros y sacerdotes, comerciantes y granjeros, 
terratenientes y trabajadores. La gente hablaba sin interrupción y las reuniones duraban 
muchas horas. La base de aquel autogobierno era que todos los hombres eran libres de 
exponer sus opiniones e iguales en su valía como ciudadanos. Mucho me temo que las 
mujeres eran consideradas ciudadanos de segunda clase. (...) Al principio me asombró 
la vehemència -y la sinceridad- con la que censuraban al regente. No solo estaba más 
allà de la crítica, sinó que de hecho, era con frecuencia el principal blanco de ella. Por 
muy grave que fuera la acusación, el regente se limitava a escuchhar sin defenderse, 
sin mostrar emoción alguna. Las reunions continuaban hasta que se alcanzaba algun 
tipo de consenso. Acababan en unanimidad o no acababan. Sin embargo, esa 
unanimidad podia basarse en el acuerdo de estar en desacuerdo, o en la decisión de 
esperar a un momento más propicio para proponer una solución. (...) Sólo al final de la 
assemblea, mientras se ponia el sol, hablaba el regente. El propósito de la intervención 
era resumir lo allí dicho y propiciar algun tipo de consenso entre las diverses oipiniones. 
No se imponía conclusión alguna a quienes disentían. Si no era possible llegar a un 
acuerdo, se celebrava otra reunión.  
 

Nelson Mandela. Un Largo Camino Hacia la Libertad  
explicant els procediments d’una cort Thembu tradicional 

 
 
Les corts i pràctiques de reconciliació tradicionals, malgrat les seves limitacions en 
termes d’inclusió de gènere i de procedimentació legal, donen expressió a la 
necessitat d’un alt nivell de participació de les víctimes i altres ciutadans en la decisió 
de les mesures a prendre per la resolució de conflictes. 
 
Sovint els defensors de les corts i costums de justícia tradicional no tenen en compte 
les necessitats que el procés contingui un seguit de mesures acceptades 
internacionalment perquè un judici es pugui considerar just. Per contra, des dels 
organismes de justícia transicional internacionals, i molt especialment des dla CPI, 
s’ha considerat que els mecanismes de justícia tradicional eren un element poc seriós i 
que en cap cas podien homologar-se als de la justícia ordinària d’acord amb les lleis i 
fonaments de dret internacionals. I sembla important que hi hagi un doble acostament 
dels uns cap als altres per aconseguir un objectiu que, al final, sembla que ha de ser 
compartit. 
 
De mica en mica, les iniciatives de justícia transicional internacional han anat donant 
senyals que aquest interès començava a fer-se palès, i que el rol per a la reconciliació 
i l’obtenció de justícia no eren en abolut menyspreables. En el mencionat informe del 
Secretari General de l’ONU de (S/2004/616), en el seu paràgraf 17 diu: 
 

Así pues, las operaciones de paz deben prestar una mejor asistencia a los interesados 
del país para que éstos puedan desarrollar su propio concepto de la reforma, y sus 
propios programas, planteamientos de la justicia de transición y planes y proyectos 
nacionales. El papel más importante que podemos desempeñar consiste en facilitar los 
procesos mediante los cuales los distintos interesados discuten y perfilan los elementos 
del plan de su país para hacer frente a las injusticias del pasado y garantizar una 
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justicia duradera para el futuro, de conformidad con los principios internacionales, las 
tradiciones jurídicas propias y las aspiraciones nacionales. 
 

Més endavant, el 2006, en un Policy Advisor Seminar on United Nation Mediation 
Experiences in Africa178, es conclou: 
 

In Africa, traditional cultural norms, mechanisms, and systems for promoting 
reconciliation without permitting impunity, must be recognised.19 For example, among 
the Acholi of northern Uganda, indigenous reconciliation processes involving truth-
telling; the demonstration of genuine remorse; the delivery of reparations; the request 
for forgiveness; and the granting of mercy; provide a system for reconciliation while 
seeking at the same time to ensure that perpetrators do not get away with immunity for 
human rights abuses. In this regard, local communities may have different views on 
reconciliation and restorative justice in contrast to western legal systems which tend to 
place more emphasis on prosecution and retributive justice. 

 
Amb tot, la realitat és que la justícia retributiva de les institucions internacionals passa 
sempre per davant de la tradicional en moments de justícia transicional, especialment 
perquè les pràctiques tradicionals no contenen els requeriments de retribució que 
exigeixen els estàndards legals internacionals. 
 
Els mecanismes tradicionals africans per a la justícia i la reconciliació sovint s’han 
mostrat incapaços de fer front a la complexitat i als desafiaments inherents als 
conflictes contemporanis. En el cas del Corn d’Àfrica, en un exemple que podria ser 
generalitzable, cal fer referència al descrèdit de les èlits locals i les estructures 
tradicionals en l’àmbit de la justícia també tradicional especialment a causa del rol dels 
missioners i països colonitzadors durant el segle XX. 
 

These structures have in many instances over the years been discredited and 
marginalised by colonial authorities and missionaries as well as by postindependent 
governments. This has often resulted in the emergence of incomptent elders and 
leaders who are open to manipulations and corruption. And this does not distract from 
the fact that these institutions are still the carriers of certain traditional values and 
principles, for which people continue to show his regard.179 
 

En aquest sentit, caldria preguntar-se quins dels valors històrics i la integritat de les 
institucions tradicionals no podrien ajustar-se a les demandes de la llei internacional, 
perquè en si no haurien de ser incompatibles. I més encara si tenim en compte que, 
tradicionalment, les estructures de reconciliació tradicionals eren rarament autoritzades 
o preparades per actuar en casos d’assassinats o delictes de sang. Encara avui, a 
Etiòpia, els mecanismes tradicionals de justícia actúen en casos de rellevància menor, 
mentre que els crims seriosos es dirimeixen a les corts nacionals de justícia. D’igual 
manera, a Rwanda, les Corts Gacaca només intervenen en crims fins a un determinat 
nivell, una “primera categoria” a partir del qual es deriven a les corts formals. 
 
Però no ens avancem. Sovint aquests mecanismes tradicionals que hem avançat no 
actuen sempre a tot el país en el qual es desenvolupen. Normalment es dóna en 
determinades regions i no ens ha d’estranyar donada l’explicació irracional de 

                                              
178 CENTRE FOR CONFLICT RESOLUTION. (2006, 16 i 17 d’octubre) Policy Advisor Seminar 
on United Nation Mediation Experiences in Africa, p. 23.  
<http://www.ccr.org.za/images/stories/Vol_16-UNMEA_Report_Final.pdf> 
179 VILLA-VICENCIO, Ch. (2009) Walk with us and listen: Political reconciliation in Africa. 
Washington DD: Georgetown University Press, p. 132. Charles Villa-Vicencio fa referència a 
una conversa amb Taekegn Adebo del Life and Peace Institute d’Uppsala. 
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configuració dels països africans al llarg del segle XX, molt lluny sovint de les lògiques 
clàniques i tradicionals dels pobles que hi habitaven.  
 
Estem parlant, com hem citat abans, dels sistemes de Gacaca a Rwanda i 
posteriorment a Uganda180 (on també cal citar les cerimònies tradicionals de 
reconciliació conegudes com mato oput), establerts amb el propòsit de satisfer la 
necessitat de justícia incorporant elements de tipus comunitari i restauratiu, sense 
prescindir de continguts punitius en què es combinaven penes de presó, obligacions 
de reparar i formes de servei comunitari per als condemnats. I no és menor que la 
Rwanda National Unity and Reconciliation Comission hagués posat en marxa les 
trobades ingando que havien de premetre que la gent parlés dels conflictes passats i 
de present i que va introduir els esdeveniments ubusabane per posar en contacte i 
junta a la gent a través de la música i els festivals de cançons. Sierra Leone ha tingut 
una cort especial internacional, i també una Comissió de la Veritat, però en molts llocs 
on no hi havia coneixement d’aquestes iniciatives s’han dut a terme cerimònies 
tradicionals per a tenir cura de la gent que ha patit. A Burundi i arreu de la regió dels 
Grans Llacs, el abashingantahe posava junt les parts en disputa i els enemics  per 
resoldre els seus problemes a través del rituals i mesures similars que formaven part 
d’iniciatives de creació de la pau. A Moçambic, malgrat la inexistència de cossos 
formals de recerca de la veritat, hi ha moltes iniciatives de base de depuració i 
cicatrització de ferides com la Khufemba o les pràctiques de l’esperit Magamba. Fora 
d’Àfrica podríem citar els sistemes Salesh a Bangladesh, Jambi a Bhutan, Sardar al 
Pakistan, Saranwali a l’Afganistan i, per anar cap a Europa, exemples com els 
“community restorative justice projects “ d’Irlanda del Nord, o els sistemes de justícia 
indígena a Austràlia. Aquestes alternatives podrien complir amb els objectius de 
retribució, dissuasió, expressió (expressivism) i justícia reparadora, de manera que 
serien acceptables pla CPI si estan canalitzades a través d'una CV i aconsegueixen un 
efectiu resultat pacificador.  
 
De fet d’acord amb Villa-Vicencio (2009), totes aquestes tradicions contenen alguns 
trets comuns, que inclouen: 

‐ El guariment pre-verbal i no verbal. 
‐ La creació de lligams entre les persones. 
 

El guariment pre-verbal i no-verbal, és a dir, aconseguir a través de la cerimònia i el 
ritual, que víctimes i responsables d’ofenses facin un salt actitudinal i de comportament 
des d’un estat pre-lingüístic fins al punt on puguin començar a articular les seves 
experiències a través de la paraula i el ritual. Els responsables poden començar a 
reconèixer com van violar els drets humans i les víctimes poden començar a treballar 
el patiment. És en aquest punt en què molts investigadors posen en paral·lel els 
efectes dels rituals en relació amb l’impacte de la música en la configuració del cervell, 
de tal manera que aquest es vegi afectat en la manera com reaccionem davant de 
determinades circumstàncies al llarg de la vida. La idea és que els rituals, els símbols i 
les cerimònies afecten els diferents nivells de consciencia. En algunes situacions 
sembla que podrien facilitar noves maneres de pensar i permeten que una persona 
respongui d’una manera més intel·ligent i menys espontània davant la pulsió per a 
l’atac inherent a l’home. Discutint sobre el cas de Moçambic i contràriament a la 
terapéutica occidental els elements de curació i rituals de protecció tradicionals 
                                              
180 KELLER, L. (2008) “Achieving Peace With Justice: The International Criminal Court and 
Ugandan Alternative Justice Mechanisms”, Connecticut Journal of International Law (Vol. 23, 
No. 2), p. 209. 
Veure també <http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/En/EnIntroduction.htm> 
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africans no inclouen la exteriorització verbal de les experiències passades, sinó que la 
curació s’aconsegueix a través de procediments simbòlics no verbals que són entesos 
per aquells que hi participen. Recordar i explicar les experiències traumàtiques seria 
obrir la porta perquè els mals esperits penetressin a les comunitats. Des d’aquesta 
perspectiva, els intents de psicoterapeutes d’ajudar a les comunitats locals farien més 
mal que bé. Les pràctiques de curació tradicional proveeixen una alternativa potencial 
al tractament individual. Veient la cerimònia pública i el ritual com una manera de 
facilitar el guariment de la comunitat, el trauma i l’ansietat es poden rebaixar a través 
de la repetició, el ritme, l’exageració, la condensació o la simplificació. Pràctiques que 
estimularien la creació d’endorfines al cervell que ajudarien a passar del dolor al plaer. 
La meditació budista, els cants cristians, les cinc pregàries diàries de l’Islam, les 
pregàries litúrgiques, el repic dels tambors i danses rítmiques creen nous camins i 
connexions biològiques entre diferents parts del cervell.  
 
Aquestes pràctiques culturals tradicionals africanes han tingut un impacte en les 
religions institucionalitzades i han acabat sovint entrellaçades amb pràctiques 
religioses cristianes o musulmanes.  
 
El que és interessant és fins a quin punt aquestes cerimònies tradicionals estan essent 
cada vegada més considerades com a elements importants dels programes de justícia 
transicional als països africans que es troben en procés de canvis polítics. Sovint l’èxit 
d’aquestes cerimònies parteix del fet que aquells que hi participen tenen l’espectativa 
d’un guariment, mentre que els que assisteixen a l’església els diumenges participen 
d’un hàbit, però no d’una expectativa de guariment. En definitiva, la característica 
dominant del ritual és la seva dimensió d’unió. El ritual genera unions febles però 
suficients, porta a la gent a la unitat i, a més, permet un final obert, fluit, mal·leable i 
que convida a la resposta i a l’acció. El ritual i la memorialització poden ser una 
escapada i situa els practicants en l’àmbit de les tradicions establertes pot ajudar al 
guariment, l’apoderament i la reintegració de víctimes i responsables d’ofenses a la 
societat.  

 
La creació de lligams entre les persones, que parteix de filosofies d’arrel 
comunitària i que implica cultura i ritual, l’adopció d’espais sagrats, la presència dels 
morts en vida, unes determinades pràctiques de reconciliació, la involucració de la 
comunitat i l’adaptació als nous requeriments i desafiaments del món globalitzat dels 
segles XX i XXI pel que fa a l’entorn legal i a l’augment de complexitat en la presa de 
decisions. 

 
L’ubuntu africà o les filosofies d’arrel comunitària 
Sovint quan parlem de filosofies d’arrel comunitària ens referim sovint a la filosofia de 
l’ubuntu africà amb especial predicament a Sud-àfrica. Sovint s’ha mencionat o apel·lat 
a l’ubuntu del porble africà de manera romàntica o des de posicions bonistes quan tot 
sovint podríem resoldre que es tracta d’una filosofia quasi política, tècnica, necessària 
per a dirimir determinats conflictes col·lectius en el si de diferents comunitats i entre 
diferents grups. 

 
Ubuntu is less romantic than is often thought. There’s a bit of realpolitik in it. It is abou 
drawing and adversary or a potential opponent into the community rather than leaving 
him outside where he is likely to cause trouble. Inclusively understood, the idea of 
ubuntu reaches across intra and intercommunity divisions, weather political, religious or 
other. If on the other han dit is confined to the limitations of tribal or ethic borders, it can 
be as vicious as any other nationalistic exclusivity. Inclusively understood , ubuntu 
means we cannot turn our backs on anyone who genuinely wants to be part of our 
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community, provided that person is ready to accept the privileges as well as the 
responsibilities involved in being part of a family or community. Ubuntu in this sense 
places dialogues at the center of what it means to be fully human.181 
 

El principi subjacent al concepte d’ubuntu és que l’existència humana és 
interconnectada i comuna. Emfasitza la virtut i la contribució potencial de cada persona 
al benestar de la societat. Té a veure amb la importància de la cohesió social i de les 
obligacions recíproques. S’explica a través del proverbi conegut Umuntu ngumantu 
ngabantu (les persones són persones a través de les persones), pel qual la realització 
personal dels homes no es pot aconseguir si no és interaccionant amb la resta. Si algú 
no actua en harmonia amb la resta li genera dolor i genera danys al benestar de la 
comunitat i a la supervivència del grup. Al capdevall, l’enemistat d’hom amb un altre 
em fa ser menys ésser humà, com també a l’altre i, en tant que integrants d’un tot, fa a 
la comunitat molt més dèbil i vulnerable. 

 
D’alguna manera, si la lògica occidental cartesiana es sintetitza en el cogito ergo sum, 
(penso, per tant existeixo); la lògica comunitària i restauradora de l’ubuntu ens diria 
estis ergo sum (sou, per tant sóc). Aquest reduccionsime és il·lustratiu però és evident 
que el sentit de realització personal a través dels altres no és un tema estrictament 
africà. L’afirmació que l’ubuntu fa dels altres permet una associcació ben directa amb 
múltiples aspectes d’altres discursos seculars i religiosos. Troba ressò en les tradicions 
comunitàries de les antigues civilitzacions àrabs, gregues o romanes; al budisme, en 
tradicions taoistes i confucianes, així com en les fes musulmanes i judeo-cristianes. I 
podríem anar posant exemples també en l’àmbit personal, des de Ghandi a Aung San 
Suu Kyi, y anant del Dalai lama o el sempre expansiu cristianisme de Desmond Tutu. 
Diu Tutu: 

 
L’odi, el ressentiment, el desig de venjança, fins i tot l’èxit a través de la competència 
agressiva, corroeixen aquest bé (l’harmonia social). Perdonar no és un gest altruista. 
És la millor forma d’actuar en interès propi. Allò que et deshumanitza a tu, 
inexorablement em dehumanitza a mi.182 

 
Què és això si no ubuntu? 
 
Deborah Posel183 estableix que les disciplines de confessió secularitzades han tingut 
un paper central en la producció del jo modern (modern self) . En aquest sentit, 
compartir el jo més íntim, ja sigui amb doctors, amics, parents, terapeutes o un mateix, 
permet un aurtoconeixement integral i té a veure amb una voluntat de tenir cura d’un 
mateix que permet, des de l’autodescobriment, obrir-se als altres a actuar 
recíprocament.  
L’ubuntu suggereix que tot participant dels altres fem efectiva la nostra humanitat, i 
que la veritat que cura i que restaura no és altra que la veritat humana que prové 
d’aquesta relació amb la resta. L’ubuntu suggereix que per aquesta mutua restauració 
en cas d’ofensa i agressió, els individus han de fer un pas més enllà de la confrontació. 
És a dir, la pau sostenible només existirà si hi ha aquesta relació entre ambdues parts. 
Hi ha d’haver la base per explorar la possibilitat d’un canvi d’actituds, permetent que 

                                              
181 VILLA-VICENCIO, Ch. (2009) Op Cit Pg 113. Conversa de Villa-vicencio amb Gabriel 
Setiloane, homeja gran, sotho-tswana, respectat a la seva comunitat, duta a terme el gener de 
2004. 
182 TUTU, D. (1999). Op. Cit., P. 31. 
183 Professora de la Universitat de Ciutat del Cap. Veure per exemple el seu capítol a POSEL, 
D. 'The TRC's Unfinished Business', a VILLA-VICENCIO, Ch. i DU TOIT, eds. (2006).Truth and 
Reconciliation in South Africa: 10 Years On. Cape Town: David Philip, pp. 86-95. 
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determinades fronteres institucionalitzades i històriques puguin ser modificades i trobar 
noves afinitats i potencials per a un tipus de futur diferent. L’ubuntu té els fonaments 
en la continuïtat històrica. Recorda les generacions anteriors i els ancestres i impregna 
la memòria de la gent amb les experiències d’èxit i fracàs conegudes. Però, des 
d’aquí, i justament des d’aquí, ha de permetre imaginar futurs mútuament compartits.  
 
És interessant l’opinió del cap dels negociadors per part del govern en el processos de 
negociació de princiipis dels anys noranta a Sud-àfrica en el marc de la Convention for 
Democratic South Africa (CODESA), Roelf Meyer, quan diu:184 
 

We started looking towards what we wanted (to creat)... and stopped concentrating on 
what we wanted to retain... The old paradigm was to retain power for a white 
minority...The new paradigm changed that. It was not about retaining power, but about 
how to ensure equal rights for all, how to build a constitutions and how to live that 
constitution. It was because of that shift in consciousness amongst previous enemies 
that we were able to start to manage the negotiations process. There was a 
transformation in my own mind. I was ready to ppt for a whole new paradigm. 

 
Es tractava d’adoptar una solució win-win en la teoria de jocs, però que es basava 
també en una dimensió espiritual i ètica que dotava la lluita contra l’apartheid i els 
negociadors d’una textura singular que va evitar el terror que s’hagués pogut donar. 
 
Si parlem de pau no parlem com és sabut d’absència de guerra. Parlem de justícia, de 
respecte mutu, de coexistència pacífica y de generació d’una societat que atén i té 
cura la seva gent. L’ubuntu suggereix que això requereix una pau compartida, una 
empatia i la comprensió dels altres. I inclou l’autorealització entenent l’altre com una 
font que ens completa i ens enriqueix. 
 
L’ubuntu, com la resta d’ideologies es troba en competència amb les de la resta del 
món. Al igual que la identitat africana forjada al segle XX, les identitats africanes són 
molt menys homogènies del que sovint ens fem ressò. Les arrels de l’ubunti d’igual 
manera es troben en la interacció de diferents grups africans així com d’aquells que hi 
van arribar més tard fruit del colonialisme i altres fomes (més o menys esclavistes) de 
mobilitat. Al final l‘ubuntu no és una pràctica sinó que és, en si, una filosofia i una ètica 
que dóna sentit i que permet fer front de manera moderna als desafiaments 
contemporanis. Com comentava el ministre de justícia, Albie Sachs, ubuntu (terme que 
va ser inclòs al Preàmbul de la mateixa Constitució Interna de Sud-àfrica de 1993) 
permet combinar els drets individuals amb els d’una filosofia comunitaria.185  
 
L’ubuntu reclama un intercanvi honest entre enemics i desconeguts a través de les 
trobades i la generació de compromisos, l’exploració i el diàleg acompanyats d’una 
visió i una generació de lleis que els recullin. És en aquest sentit que la participació 
democràtica i l’ubuntu treballen en un mateix marc comú. 
 
Com totes les ideologies, doncs, l’ubuntu s’ha d’adaptar als nous canvis i 
competències. I més que mai s’ha de tenir una percepció de l’alltre flexible, gens 
rígida, amb un final obert, que permeti a l’altre ser, esdevenir. Si l’ubuntu s’expressa 
des de l’autorealització a través dels altres, els altres han de ser presos en 
                                              
184 Entrevista feta per Charles VILLA-VICENCIO a l’abril de 2007 a Pretoria i inclosa en el llibre 
VILLA-VICENCIO, Ch. (2006) Op. Cit., p. 125. Roelf Meyer seria Minister of Constitutional 
Development and Provincial Affairs en el primer gabinet ministerial de Mandela després de les 
eleccions de 1994. 
185 VILLA-VICENCIO, Ch. (2006), Op. Cit., p. 117. 
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consideració i respectats seriosament. L’ubuntu té a veure amb com participar de 
l’altre, com veure i parlar amb els teus enemics i desconeguts. 
 
L’ubuntu permet, doncs, dirimir situacions de conflicte i rehabilitar a una mateixa 
persona, de manera anàloga als mecanismes de justícia transicional que hem exposat. 
Perquè la qüestió és com castiguem als qui han infligit un dany per tal que no tornin a 
produir-lo, a la vegada que els rehabilitem perquè puguin continuar formant part de la 
societat, és a dir, d’un mateix. L’ubuntu permet fer el pas que les formes tradicionals 
de retribució occidentals no permetien, centrades especialment en la punició i la 
responsabilitat individual. Intenta entendre quin és l’element que ha empès un 
responsable d’ofenses a actuar d’aquella manera i cerca la manera que aquests 
puguin igualment contribuir al nou ordre establert després del conflicte. I es pregunta 
què cal fer per restaurar unes relacions que al final són l’essència de la humanitat, i de 
totes i cadascuna de les parts en conflicte. 
L’ubuntu, al cap i a la fi, promou un nivell de coexistència comunitària entre individus, 
clans, grups ètnics i nacions en un continent que surt del segle XX amb un enorme 
llast de violència, mort i guerra a les seves esquenes. 
 
Cultura i ritual 
La cultura és la manera ordinària amb la qual pensem i actuem. L’heretem i ens és 
ensenyada. També s’expressa a través de trobades, relats, contes, memòria i diàleg. 
És a la vegada imposada i escollida. És càlida i et fa sentir com a casa. Quan la gent 
és alienada pel canvi i el trauma, instintivament es refugia en aquells elements que 
sent més propers. L’ús de rituals tradicionals a la Uganda rural és un exemple de 
justícia tradicional sovint esmentat. Aquests rituals van ser escrits en el si de la 
Uganda Amnesty Act i són centrals al Juba Agreement relatiu a la necessitat 
d’equilibrar les persecucions i l’ús de mecanismes tradicionals a l’hora de fer front als 
conflictes entre el govern d’Uganda i el RLA del Nord d’Uganda.186 Aquests rituals i 
cerimònies són vistos com una manera de proveir pràctiques molt arrelades per 
foragitar els dimonis. Els acholi es refereixen al dimoni com una forma de possessió, 
que consumeix psicològicament o espiritualment, que es troba al cor de la violència i 
altres formes de comportament antisocials. Les pràctiques més conegudes complexes 
i simbòliques de guariment ritual dels acholi són: el Nyouo Tong Gweno, Mato Oput i 
Gomo Tong. La primera té a veure amb l’inici d’un procés de reconciliació practicat 
quan retorna un soldat o quan algú ha estat abduït d’un poble. Però el que ens 
interessa és el segon ritual que marca la conclusió d’una disputa. L’origen s’atribueix a 
dos germans enfrontats que s’escapaven d’un lleó i van haver de refugiar-se sota un 
arbre Oput on ells van haver de dirimir les seves diferències. La cerimònia s’inicia 
després que el consell de savis hagi mediat entre els dos individus i grups en conflicte 
així com amb les seves famílies i clans. La mediació inclou l’exposició de la veritat, 
l’establiment d’un període de distensió i refredament dels ànims i un acord relatiu a la 
compensació i restauració dels uns als altres. Per marcar l’acord, les parts en conflicte 
comparteixen una beguda feta de les arrels de l’arbre Oput per fer fora el dimoni 
després de matar un xai i fer la cerimònia de restauració. El Gomo Tong celebra la fi 
d’hostilitats i la voluntat de les parts en lluita de perseguir la pau.  
 
Sovint la profunditat d’aquestes pràctiques és difícil d’entendre per part dels 
estrangers. Després que el govern ugandès traslladés la situació del seu país a la Cort 
Penal Internacional el gener de 2004, els líders del poble acholi van demanar al fiscal 
que deixés sense força les ordres d’arrest i que treballés sota les cerimònies acholi de 
reconciliació i perdó. Malgrat això, l’any 2005 una enquesta suggereix que aquesta 
                                              
186 VILLA-VICENCIO, Ch. (2006), Op. Cit., pp. 136-137. 
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demanda no representa en absolut el punt de vista de les víctimes que estaven 
dividides pel que fa als elements de justícia, reconeixement, amnistia i reconciliació a 
aplicar, i la majoria expressava la voluntat que els responsables d’ofenses fossin 
perseguits. Tanmateix, una enquesta posterior manifestava un recolzament a les 
amnisties. El 2007, aproximadament la meitat de respostes a una enquesta veien 
també les cerimònies tradicionals com un mecanisme important per a la reintegració 
de responsables d’ofenses. Les enquestes suggereixen, doncs, que els acholi no 
estan oposats a les cultures de les persecucions, però a la vegada tenen un alt 
concepte de la capacitat de guariment, dels rituals, cerimònies i tradicions per part de 
la gent.  

 
Pràctiques de reconciliació 
Desfer les enemistats entre grups i restaurar una relació cordial entre grups requereix 
processos de negociació llargs. Els vells presideixen cerimònies, envien mediadors per 
iniciar un tipus de diplomàcia tradicional entre les dues parts. De fet, els rituals 
tradicionals tenen ben poc de místics i són més previsibles del que normalment es diu. 
Hi ha molta negociació i preparació abans que el procés esdevingui públic. Aquests 
mediadors no fan miracles, sinó que són treballadors socials, negociadors i jutges que 
treballen durament i que es beneficien a la vegada de l’esperança i l’aureola amb la 
qual els anys han dotat aquests rituals i cerimònies. Això porta a una sensació de 
legitimitat i mística en allò que fan i permet l’oportunitat que la comunitat formi part dels 
processos de decisió. El lligam entre els processos de reconciliació africana i les 
formes de restauració contemporània és obvi.  

 
La justícia i la reconciliació estan en el cor de la creació de noves relacions.  

 
Involucració comunitària 
Tota pre-negociació o temptativa d’acord aconseguit entre parts en conflicte necessita 
ser portada a l’esfera pública, de tal manera que la comunitat pugui compartir el 
procés. Les comunitats tradicionals africanes inicialment eren molt homogènies. 
Tenien estructures jeràrquiques de decisió que avui estan clarament en qüestió fins i 
tot a les comunitats més remotes. De fet, les corts i les estructures tradicionals eren 
generalment molt insensibles en relació amb la dona i responien molt malament quan 
es tractava de fer front a circumstàncies de violència sexual o violacions. Per tal que 
les estructures de reconciliació tradicional mantinguin la seva rellevància s’ha 
d’assegurar que la reconciliació sigui inclusiva i això significa que les necessitats i 
demandes de les dones han de ser satisfetes. Alhora, es requereix un mínim de 
cohesió social i confiança cívica per donar resposta a les necessitats de les comunitats 
traumatitzades. Les pràctiques de reconciliació tradicionals africanes necessiten 
adapatar-se per tal que això sigui possible. 
 
Fixem-nos, com exemple, en el cas de Timor Oriental i en la seva Comissió de la 
Veritat. 
 
Després de 450 anys de dominació portuguesa (fins al 1975) i 25 d’ocupació 
indonèsia, els timoresos van votar massivament per la independència en el 
referèndum d’agost de 1999 que va donar pas a un govern transitori de Nacions 
Unides187. Des d’aquell moment la United Nations Transitional Administration in East 
Timor (UNTAET) passava a regular el país fins a la seva independència. La UNTAET, 

                                              
187 Resolució 1272 (1999) de 25 d’octubre de 1999 del Consell de Seguretat de l’ONU i la 
ÚNTAET Regulation Nº 1999/1 de 27 de Novembre de 1999. 
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va cedint protagonsime per accentuar el procés de timorització de la Comissió. Tal 
com comenta Joanne E. Kingsley, de la Human Rights Section de la UNTAET 188: 
 

the CAVR is an independent statutory authority.  It receives no funds from UNTAET or 
the East Timorese government (see the "Funding" page).  However, the Human Rights 
Unit of UNTAET was tasked with creating the Commission, and there are presently 6 
UNTAET staff (myself included) assigned to that task.  All other staff, including all of the 
commissioners, are East Timorese.  UNTAET's role is extremely limited; it is not 
involved at all in the substantive work of the Commission.  
 

En el mandat quedava clar que la Comissió havia d’ajudar a la reconciliació del país, i 
a la reintegració de les persones a les seves comunitats a través del Procés de 
Reconciliació Comunitària (PRC) al que es poden acollir si han estat relacionades amb 
actes criminals i no criminals comesos durant les dates de tall d’investigació de la 
Comissió, i que fossin considerats menors. Tota persona que volia participar a la PRC 
havia de presentar a la Comissió un escrit on es detallés: una descripció completa dels 
actes on va participar, l’admissió de responsabilitat d’aquells actes, una explicació 
d’aquests actes en relació amb el conflicte polític que percebia, i la identificació de la 
comunitat on voldria iniciar el procés de reconciliació i reintegració (comunitat 
anomenada també comunitat de recepció).  
 
Un comitè d’informes de la PRC examinava tots els informes rebuts per veure si 
efectivament els actes que s’hi exposen poden formar part del procés de reconciliació 
comunitària, i si era així, s’informava al demandant  que podia iniciar el procés. 
 
El procés de PRC preveia vistes on intervenien l’auto, les seves víctimes i altres 
membres de la comunitat que tenien informació rellevant sobre el cas. Els 
representants de la Comissió en cada districte encarregats del PRC decidien el tipus 
de procés a seguir en aquest tipus de vistes. Un cop escoltada la vista del PRC, 
s’establia el tipus de procés de reconciliació considera més adequat: serveis 
comunitaris, reparacions, demanda de perdó públic o altres formes de constricció a 
decidir. Si el testimoni acceptava, firmava un acord de reconciliació comunitària que 
incloïa la descripció dels fets narrats assumint-ne la responsabilitat, demanant el perdó 
i assumint un temps límit en el qual hauria de fer front a aquest procés de reconciliació. 
Si el testimoni no acceptava l’acte de reconciliació recomanat, s’enviarià el seu cas de 
nou a la oficina del Fiscal General.  
 
Si una persona no complia l’acord podia ser empresonat fins a un any o pagar fins a 
3.000 dòlars. Si complia totes les obligacions no podria ser mai portat a judici civil pels 
fets exposats en l’acord de reconciliació comunitària.  

 
Adaptació 
La majoria de líders tradicionals ha començat a entendre que les pràctiques 
tradicionals s’havien d’adaptar als desafiaments del temps i les circumstàncies actuals. 
Cada vegada més hi ha elements de sincronia amb pràctiques cristianes, de l’Islam o 
d’idees occidentals de resolució de conflictes. En aquests moments, el rol dels vells o 
els caps és més el de la consulta, la mediació i l’establiment de compromisos que no el 
de la capacitat discrecional de resoldre el conflicte. L’adaptació de les estructures de 
reconciliació tradicional a les normes judicials internacionals és un procés complex que 
necessita un important procés de negociació. Tal com s’ha esmentat abans, la 

                                              
188 Enrevista feta on-line a la Sra. Joanne E. Kingsley, membre de la Human Rights Section de 
la UNTAET a Dili, Timor Oriental. 15 de febrer de 2002. 
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incorporació de pràctiques tradicionals a les converses de Juba entre el govern 
ugandès i els rebels va ser un element posat damunt la taula per part d’aquests últims. 
Amb tot, sembla clar que es tractava d’una argúcia per evitar l’acord penal 
internacional que no pas com un desig real de lluitar per la pau.  

 
Cal pensar en una major implicació de les pràctiques tradicionals africanes en la 
justícia. La justícia internacional ofereix claredat i control judicial, les pràctiques 
africanes proveeixen un sentit de ressonància cultural i de responsabilitat comunitària.  
 
Caldrà veure de quina manera i fins a quin punt la CPI podrà validar mètodes 
alternatius de justícia, que poden en alguns casos tenir caràcter local i que també 
poden respondre a criteris teòricament desenvolupats amb una pretensió global. 
 
Els actors protectors dels drets humans tendeixen a veure la impunitat d’una manera 
més restrictiva, mentre que els que treballen en l’àmbit de la creació de pau i la gestió 
de conflictes tenen una perspectiva més àmplia que prioritza altres elements com el 
desenvolupament d’institucions que permetin assegurar el govern de la llei, la 
promoció d’estructures democràtiques que permetin vestir relacions de confiança 
futures en aquells que han estat enfrontats. Sovint es diu que aquest tipus 
d’actuacions és molt més efectiva que no pas el fet estricte de perseguir per la via 
penal determinats responsables de grans violacions de drets humans. El fet és que 
tant les tradicions locals com les formes de justícia formalitzades internacionalment 
haurien de ser capaces de fer front als desafiaments següents: 
 

‐ Cal que la CPI tingui un nivell de transparència més alt i un debat a l’entorn de 
quines són les seves prioritats. Perseguir o treballar per la Pau (com inicialment 
es va dir quan va començar la seva tasca a Uganda). Perquè la manera 
d’actuar en un cas o en l’altre és ben diferent. En el cas de Sudan, per 
exemple, la intervenció de la CPI s’ha vist més com una interferència en els 
afers d’una nació sobirana, a compte de determinades derivades econòmiques 
dels occidentals. 

‐ La CPI abans d’intervenir hauria de consultar amb els líders locals i regionals 
sobre el tipus i el moment d’intervenció. 

‐ Reiterar la necessitat que les corts de justícia locals treballin en 
complementarietat i cooperació amb la CPI. 

‐ Analitzar les implicacions d’influència política que pot tenir la intervenció de la 
CPI al país. 

‐ Cal fer front a la legitimitat de la llei internacional en l’àmbit local, especialment 
en regions aïllades, en situacions de guerra, atrocitats massives o conflicte 
armat. L’eficàcia de les lleis internacionals ha de ser avaluada en el seu 
context, assegurant que allà on aquest es posa en marxa hi ha efectivament 
una millora per a les víctimes. 

‐ Anàlisi del context en el qual s’apliquen les lleis internacionals. Especialment 
les limitacions perquè es facin efectives, les possibilitat de superar-les i la 
possibilitat de crear situacions de complementarietat o bé la creació de 
tribunals híbrids com les corts Gacaca o determinades Comissions de la 
Veritat. 

‐ Tenir en compte que a Àfrica és quasi l’únic lloc on s’han iniciat actuacions de 
la CPI, fet que retorna a una certa memòria colonial i que retreu confiança en 
aquesta institució d’una manera genèrica. 

‐ Observar la permanent dicotomia que hi ha entre el comunitarisme africà 
versus les formes colonials de liberalisme individualista. Les nocions 
occidentals de la llei i la responsabilitat individual van arribar a Àfrica lligades al 
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colonialisme i van fer decaure, si no desaparèixer, els mecanismes legals 
tradicionals. En ben poques excepcions, els líders locals van ser reemplaçats o 
utilitzats per col·laboradors. I després de les independències no hi va haver una 
tornada enrere. 

‐ Els temps i les necessitats han canviat i no tindria sentit tornar a regir-se per 
tradicions legalment anacròniques. El desafiament és trobar maneres per 
identificar i introduir aquests valors i pràctiques comunals a la llei internacional 
per tal de contribuir a la cohesió social i a l’estabilitat necessàries.   

 
Cal un permanent contacte entre la CPI i els mecanismes tradicionals. L’exemple del 
cas ugandès és un primer estadi, encara que fallit, de com es poden entrellaçar 
aquests mecanismes. La contribució africana, a través dels seus mecanismes 
individuals i les filosofies com la de l’ubuntu, ofereix al món un conjunt de valors que 
haurien de ser inclosos en el conjunt de debats que rauen en el si del concepte de 
justícia transicional. 
 
En qualsevol cas, qualsevol solució haurà d'estar condicionada al compliment de les 
tres obligacions mínimes que ha de satisfer l’Estat: satisfer el dret a la veritat i a la 
justícia a través d'investigacions serioses, independents i exhaustives, permetre 
l'exercici d'aquests drets mitjançant recursos judicials efectius i reparar el dany causat. 
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1.10. Una contextualització des de la Resolució de 
Conflictes (RC) 

 
1.10.1. Una justificació històrica 
 
El camp de la resolució de conflictes va començar a esdevenir una disciplina incipient 
ja després de la Gran Guerra, però especialment després de la II Guerra Mundial. 
Rambsbootham, Woodhouse i Miall 189 han seqüenciat cinc etapes fonamentals en el 
desenvolupament de la disciplina: 
 

- els precursors, fins al 1945; 
- els fundadors (1945-1965); 
- els consolidadors (1965-1985);  
- els reconstructors (1985-2005).  

 
Actualment ens trobem en una cinquena fase en el camp dels innovadors, que 
treballen a partir d’equips multidisciplinars i en contacte permanent amb les institucions 
acadèmiques i institucionals internacionals. 
 
Els precursors. La primera generació (1918-1945) 
 
El 1918 es va crear al University College de Gales el primer Chair of International 
Relations, com una disciplina acadèmcia diferenciada, instigat pel primer ministre 
galès com homenatge als estudiants del College morts a la Gran Guerra. Des de 
llavors i fins al 1945 es van establir múltiples cursos i Instituts de Relacions 
Internacionals arreu de la Gran Bretanya, Europa i els Estats Units. Molts d’ells 
recollien un alt grau d’idealisme i l’optimisme a l’entorn de la Lliga de les Nacions o les 
activitats de l’American Internationalists associats amb el Carnegie Endowment for 
International Peace. El 1931, es fundava la primera cátedra de recerca per la pau 
(Chair for the Study of International Institutions for the Organization of Peace) a 
França, a la Universitat de Lyon.   
 
Els estudiosos eren especialment científics socials i metges i enfasitzaven més la 
teorització de les causes que portaven a la guerra que no pas la teorització de 
l’assoliment de la pau. Però cal afegir les aportacions d’economistes, psicòlegs, 
politòlegs i estudiosos de les relacions internacionals. Des del punt de vista 
institucional el període acaba amb la creació de l’ONU el 24 d’octubre de 1945. 
En aquest context, cal esmentar el procés transversal de fertilització de les idees de 
Ghandi, o les ordres quàkers o menonites. 
 
Els fundadors (1945-1965) 
 
Un desenvolupament sostingut de recerca sobre la pau i resolució de conflictes no 
vindria fins després del 1945 quan l’amenaça nuclear hi va afegir urgència. Després de 
Nagasaki, Theodore F Lentz crea el The Peace Research Laboratory a St. Louis, 
(Missouri) i, sobretot, apareix el grup de pioners en aquest àmbit a l’entorn de la 
Universitat de Michigan. 

                                              
189 RAMSBOTHAM, O, T. WOODHOUSE, H. MIALL (2006). Contemporrary Conflict resolution. 
The prevention, management and transformation of deadly conflicts. Cambridge: Polity Press.  
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El quàker Kenneth Boulding (nascut a Liverpool el 1910) i la seva dona Elise Bjorn 
Hansen (Elise Boulding) van convertir-se en dues persones d’importància seminal en 
la formació de la recerca en conflictes i pau. Van iniciar el 1957 el Journal of Conflict 
Resolution. Van treballar especialmente en la prevenció de la guerra. Són els 
precursors de l’actualment anomenat early warning and conflict prevention. Per 
Boulding, la resolució de conflictes necessitava d’un coneixement de base dels 
diferents “estadis socials” en què es trobava la població per tal de produir indicadors 
que permetessin identificar la “temperatura i pressió  social i predir fronts freds i 
calents”. 
 
Boulding va treballar al costat del psicòleg Anatol Rapoport, amb qui dos anys després 
va crear un Centre per a la Recerca i la Resolució de Conflictes, treballant sobre el 
cada vegada menor impacte de l’Estat-nació, el concepte de poder, el rol dels 
organismes internacionals o l'economia de la pau. A ell li devem el concepte de "poder 
integratiu", associat amb la persuasió i la transformació dels problemes a llarg termini. 
La seva dona, la sociòloga Elise Boulding, continua sent encara una de les llums 
més brillants en el pensament sobre la pau, i d’acord amb Fisas, 
  

(...) amb aportacions decisives en el desenvolupament de la cultura i l'educació per a la 
pau, el cosmopolitisme, el potencial de la societat civil, les possibilitats d'una cultura 
cívica global, l'ús de la imaginació social, la reforma de les institucions internacionals, 
els tallers per imaginar el futur desitjat, etc. Una de les insistències d’Elise és que 
hauríem de pensar i actuar amb un espai temporal de 200 anys en la nostra ment 
(pensar en la herència del passat i el que hem de deixar per a les futures 
generacions).190 

 
Però mentre això passava als EUA, molt centrats en la recerca del conflicte, a Europa 
i, en particular, als països escandinaus es desenvolupaven els estudis per la pau. És el 
moment en què Johan Galtung (sociòleg, filòsof i matemàtic)  introdueix la distinció 
entre violència diorecta, violència estructural i violència cultural, així com entre pau 
positiva o negativa (la guerra freda o el mínim per garantir la no guerra). Galtung 
ensenya a la Universitat de Colúmbia i torna a Oslo a l’Institute for Social Research 
precursor i des d’on va fer créixer l’International Peace Research Institute, des d’on va 
ser el creador del Journal of Peace Research el 1964. Des de llavors apareixen 
instituts importants a Gröningen, Estocolm, o Tampere. A ell li devem igualment la 
distinció entre "peacekeeping", "peacemaking" i "peacebuilding" el 1975, que divuit 
anys més tard les Nacions Unides assumirien. 
 
Hi ha, doncs, una certa lluita entre els estructuralistes europeus i els pragmàtics nord-
americans amb puntes de fricció importants. 
Galtung ha mantingut influència al llarg dels anys i encara avui el grup TRASCEND 
format el 1993 és hereu del seu mestratge, i ensenya, forma i du a terme recerca a 
partir de les idees de qui el va ajudar a crear. 
 
Hi ha en aquest punt una tercera figura a considerar entre la terna de fundadors. John 
Burton, australià de naixement i format a la London School of Economics, que va 
acabar íntimament lligat a la Conflict Research Society de Londres. Burton va introduir 
la multidisciplinarietat en els estudis en obrir molt més la perspectiva d’anàlisi cap a 

                                              
190 FISAS, V. (2004). Una mica d’història sobre la resolució de conflictes i la investigació sobre 
la pau. p. 2.  
<http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=303&Itemid=127&la
ng=ca> 
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altres camps no lligats a les relacions internacionals. L’impacte de la seva tasca va 
portar a la creació el 1966 del Centre for the Analysis of Conflict al University College 
London on va estar molt influenciat per la teoria dels sistemes i la teoria dels jocs. A 
mitjans dels anys vuitanta va crear, a més, a la Universitat de Maryland el Centre for 
International Development and Conflict Management, on va desenvolupar el concepte 
del conflicte social perllongat que lligava les realitats i dimensions nacionals amb les 
dinàmiques internacionals. Segons Fisas,191 
 

Burton va avançar la tesi que el conflicte forma part de la naturalesa humana, i que per 
abordar cal desenvolupar la "provenció" (o capacitació). La provenció es refereix als 
mitjans pels quals s'anticipa i maneja una situació, eliminant les possibles causes del 
conflicte, sense la reserva de una amenaça de l'ús de la força, el contrari, per tant, de 
les teories d'atac anticipatori. La provenció podria ser també una filosofia política, una 
manera general d'abordar el govern.  

 
Burton fou també pioner en el desenvolupament de tallers de resolució de conflictes 
internacionals. 
 
Els consolidadors (1965-1985) 
 
El 1968, Herman Schmidt va proposar que la investigació havia d'explicar no només 
com es controlen els conflictes manifestos, sinó també i especialment, com es 
manifesten els conflictes latents. Schmidt reclamava que s'havia d'explicar no com es 
produeix la integració, sinó com es polaritzen els conflictes en un grau tan elevat. 
 
Entrava en joc l’Escola de Harvard, i els seus problem-solving i la principled 
negotiation. Herbert Kelman, psicòleg social, va contribuir també en aquesta època a 
la realització de tallers de resolució de problemes, amb la participació d'actors 
involucrats en diversos conflictes armats. Amb els anys, aquests tallers s'han convertit 
en "tallers de pre-negociació" o de "post-negociació", dedicats a formar actors influents 
(no els líders), per assumir amb mé responsabilitat i garanties d'èxit les respectives 
etapes. Són tallers en els quals els participants escolten les necessitats i ansietats dels 
altres, es clarifiquen els objectius de cadascú i s'exploren conjuntament els camins que 
permeten que tots guanyin i ningú perdi. De nou la teoria de jocs aplicada. 
 
Aquest tipus d'experiències són qualificades de diverses maneres: tallers de facilitació 
de diàlegs, consultes a tercers, tallers de promoció de processos... 
 
Les dècades dels anys setanta i vuitanta esdevenen un moment d’esplendor en 
aquesta disciplina, en particular amb les aportacions de Galtung i Curle. 
 

En els anys setanta i vuitanta es produeix un fort desenvolupament en aquest camp, 
degut en part a l'interès per analitzar les crisis internacionals, les guerres internes, els 
conflictes socials, els processos de mediació, l'acció no violenta, etc. En els anys 
setanta, un dels teòrics no violents més importants va ser Gene Sharp, que va estudiar 
i sistematitzar les accions violentes d'inspiració gandhiana. Quàquer i mennonita, 
pensava que l'objectiu no és guanyar sinó canviar les relacions entre els antagonistes. 
El nord-americà Paul Where va ser també una de les figures més destacades en 
l'estudi de la regulació de conflictes, així com un dels promotors del que després seria 
el paradigma de la transformació. 
 

                                              
191 FISAS, V. (2004). Op.cit., p. 3. 
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El budisme també ha influït en aquesta disciplina, especialment en Johan Galtung i 
Adam Curle, que s'han distingit igualment en el desenvolupament del paradigma de la 
transformació dels conflictes, posant l'accent en les arrels profundes del conflicte, les 
percepcions, els valors i les actituds dels actors. A partir de les seves experiències 
directes viscudes en el Pakistan i en països africans, Adam Curle ha vinculat 
l'abordatge resolutiu dels conflictes amb els processos de canvi social i estructural, de 
manera que defineix la pau com a desenvolupament humà. Curle ha estat també un 
dels pioners de la "diplomàcia paral·lela" (diplomàcia de Track II), donant pas a la 
intervenció de tercers no oficials, i preferint anomenar "pacificació" al procés de 
regulació de conflictes. Per a ell, l'art de pacificar consisteix a convertir una relació de 
tipus no pacífica en una altra de tipus pacífica, i això és possible mitjançant els 
següents elements: investigació, conciliació, transacció, desenvolupament, 
apoderament i confrontació.192 

 
Els reconstructors (1985-2005)  
 
En aquests vint anys apareixen els noms d’Azar, Reardon, Mieadian, Brock-Utne, la 
Harvard Law School i, finalment, les aportacions del mennonita Jean Pal Lederach des 
de la Universitat de Notre Damme a Indiana (EUA) 
 

A la dècada dels anys vuitanta, John Burton va treballar estretament amb Edward Azar 
a la Universitat de Maryland, desenvolupant el concepte de "conflicte social prolongat", 
en què es barregen factors interns i externs, i que després ha estat molt útil per a 
l'aplicació de la " teoria de les necessitats "en els tallers de resolució de conflictes, per 
veure fins a quin punt es neguen necessitats bàsiques com la dignitat, la seguretat o el 
reconeixement. Azar ha divulgat el concepte de "conflicte resistent", per referir-se a 
aquells conflictes que perduren durant molt de temps, i que es resisteixen a la major 
part dels intents de resolució. Generalment es pensa que els conflictes prolongats, 
arrelats i estructurals són conflictes resistents. 
 
En els anys vuitanta es va desenvolupar també la perspectiva de gènere en la resolució 
de conflictes, amb extraordinàries aportacions de Betty Reardon, Myriam Miezdian i de 
Birgitt Brock-Utne. Els llibres sobre la pau des d'una perspectiva feminista han 
revolucionat la disciplina de la investigació sobre la pau, introduint aspectes com la 
mística de la masculinitat associada a la violència, l'ètica de la cura i la 
responsabilització, etc.  
 
L'escola que ha tingut més ressò públic ha estat probablement la del Programa de 
Negociació de  la Harvard Law School, que engloba diversos centres i disciplines. 
Particularment coneguts són els treballs de Roger Fisher i de William Ury, que han 
popularitzat amb llibres best-seller els  processos de mediació i de negociació basats 
en la distinció d'interessos i necessitats i la recerca del jo guanyo-tu guanyes. També 
tenen un reconeixement internacional les aportacions de Chris  Mitchell, en particular 
l’èmfasi en la naturalesa triangular dels conflictes (el triangle ABC)  i la importància 
d'identificar les interrelacions entre les situacions socials, polítiques i  econòmiques, les 
actituds individuals i col·lectives, i els comportaments específics. 
 
En els anys noranta s'ha consolidat el paradigma de la "transformació de conflictes", 
impulsat en  aquests anys particularment de la mà de John Paul Lederach, mennonita 
dels Estats Units amb  gran experiència pràctica en la resolució de conflictes. Adam 
Curle i Johan Galtung, formen part  d'aquest canvi conceptual. La transformació de 
conflictes té una mirada a més llarg termini, i  considera tant la dimensió estructural, 
com la relacional i cultural, per la qual cosa posa l'èmfasi  en els canvis que hauran de 
produir-se en els individus, en el sistema de relacions, en les cultures i en els països a 
partir de la seva pròpia experiència de superació dels conflictes violents. La  
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transformació de conflictes implica transformar el propi conflicte perquè arribi a ser 
generador  de capacitats constructives, de canvi social i reducció dels motius que el 
van generar. Posen l'accent també en les pròpies capacitats de la gent quan usa els 
seus propis mecanismes culturals  per resoldre els conflictes, en un exercici de 
etnoconflictologia.193 

 
Aqest repàs, ens permet interpetar perquè, també des de l’acadèmia i el món dels 
consultors i experts, s’han anat introduint determinats mecanismes en el si de la 
justícia transicional. Mecanismes que han estat teoritzats, posats a la pràctica i 
analitzats ja amb una certa perspectiva des de la disciplina acadèmica de recerca per 
la pau i la resolució de conflictes.  
L’adopció de Comissions de la Veritat no apareix com una idea brillant per part d’un 
determinat expert o estadista polític en situacions post-conflicte. Aquestes idees 
sorgeixen si hi ha un pòsit acadèmic i d’experts capaç de defensar-la (fins i tot des 
d’un cert idealisme exagerat) però amb uns plantejaments sòlids i robusts com perquè 
resultin prou creíbles o per ser adoptats. I com sempre, després dels casos individuals, 
acaben fent-se’n ressò les institucions internacionals, que finalment, en el cas de la 
justícia transicional i les Comissions de la Veritat com a mecanismes que la integren, 
han acabat integrant-los a la seva agenda, informes i guies de comportament oficials. 
 
 
1.10.2. Les Comissions de la Veritrat en la disciplina de la RC 
 
L’aparició de les Comissions de la Veritat va lligada a múltiples aspectes independents 
entre si que han quallat espeialment d’ençà els anys vuitanta i principis dels noranta. 
Aluns d’ells tenen a veure amb la situació geopolítica mundial i d’altres amb l’evolució 
de disciplines que han entrat a fons en el coneixement dels elements que configuren el 
conflicte. 
 
La situació geopolítica temporal mundial i l’evolució de la teoria de conflictes 
Hem glossat a bastament l’evolució històrica dels canvis en el dret internacional 
humanitari, i la legislació bàsica en drets humans. Hem exposat que les Comissions 
tenen un origen que beu de les fonts de la Commonwealth i de les actuacions 
derivades d’organismes internacionals que han desenvolupat el concepte de dret a la 
veritat i continuïtat de l’estat i, molt especialment, a Llatinoamèrica, inicialment a partir 
de la tasca de la Cort Interamericana dels drets humans i en el marc de la fi de les 
dictadures que van donar-se en aquelles terres fins a finals dels anys setanta i 
principis dels vuitanta. Hem establert que les comissions apareixen en els moments en 
què la justícia retroactiva es troba en una situacio dufusa i complexa. 
 
Però cal sumar-hi a la vegada el desenvolupament de tota la tasca dels mediadors i 
investigadors en l’àrea de la teoria de la resolució de conflictes, que beuen de fonts 
tant diverses com la física, la teologia, les relacions internacionals, o la filosofia.  
Les diferents aportacions en els tallers de resolució de conflictes i la teoria i pràctica de 
múltiples activitats va acabar quallant en una sòlida teoria establerta en els centres de 
resolució de conflictes mencionats anteriorment, que posaven les bases perquè 
determinats països en situació de transició poguessin començar a emprar-los amb 
fonamentació. 
 
Hem esmentat també els moments clau en els que s’han donat les diferents onades de 
comissions, molt lligades als canvis en la situació geopolítica. Per un costat els finals 
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dels anys setanta i principis dels vuitanta, quan comencen a caure els règims 
dictatorials llatinoamericans i deixen països en situacions transicionals amb llegats 
sobre abusos de drets humans difícilment digeribles. No és menor entendre’n el 
context mundial: 
 
Com expressa Josep Fontana, 
 

Para decirlo simplemente, desde la Revolución Francesa hasta los años setenta del 
siglo pasado las clases dominantes de nuestra sociedad vivieron atemorizadas por 
fantasmas que perturbaban su sueño, llevándoles a temer que podían perderlo todo a 
manos de un enemigo revolucionario: primero fueron los jacobinos, después los 
carbonarios, los masones, más adelante los anarquistas y finalmente los comunistas. 
Eran en realidad amenazas fantasmales, que no tenían posibilidad alguna de 
convertirse en realidad; pero ello no impide que el miedo que despertaban fuese 
auténtico (…) 
 
Los miedos que perturbaron los sueños de la burguesía a lo largo de cerca de 
doscientos años se acabaron en los setenta del siglo pasado. Cada vez estaba más 
claro que ni los comunistas estaban por hacer revoluciones –en 1968 se habían 
desentendido de la de París y habían aplastado la de Praga-, ni tenían la fuerza 
suficiente para imponerse en el escenario de la guerra fría. Fue a partir de entonces 
cuando, habiendo perdido el miedo a la revolución, los burgueses decidieron que no 
necesitaban seguir haciendo concesiones. Y así siguen hoy. 194 

 
Les empreses ja no necessitaven la protecció militar i podien ja servir-se de la política 
a través de democràcies dèbils i influenciables apropiadament a través de lobbies ben 
estructurats. 
 
La segona onada provindria de les transicions derivades de la caiguda del mur de Berlí 
ja sigui de manera directa (països de l’Est) o de manera indirecta amb totes les 
derivades geoestratègiques ocorregudes per exemple al continent africà. La justícia 
transicional, i les Comissions de la Veritat en aquest context apareixen com sortides 
possibles davant la pressió de la sang de les víctimes que demandaven expressions 
de justícia acceptables després dels conflictes ocorreguts en aquells desennis. 
 
Però tots els països són diferents, i els conflictes tenen el seu origen, evolució i desitjat 
final. I les transicions polítiques no sempre apareixen en un o altre estadi sinó que es 
donen mentre el conflicte es troba en situacions embrionàries, en el seu punt àlgid o 
final. Haurem d’establir, doncs, quin és el moment del conflicte en què es troba una 
comunitat i en quin moment s’introdueixen les Comissions de la Veritat com 
instruments adequats en un determinat moment de la resolució d’un conflicte complex. 
 
La relació amb l’etapa del conflicte en el qual s’insereixen 
 
Els processos d’escalada i desescalada d’un conflicte són complexos i sovint 
impredictibles. Apareixen derivades imprevistes, grups en conflicte inesperats, 
solucions parcials impensades. Amb tot, des de la incapacitat d’acurar una 
temporalització previsible però amb la voluntat de cercar simplicitat i simplificació 
podríem establir d’acord amb Ramsbotham, Woodhouse i Miall195 en el següent 
esquema d’escalada i desescalada en un conflicte: 

                                              
194 Text de la Conferència pronunciada a la Universitat Pompeu Fabra el 12 de juny de 2012, en 
el marc del curs del Doctorat d’Història de l’any Acadèmic 2011-2012. 
195 RAMSBOTHAM, O, T. WOODHOUSE, H. MIALL (2006). Op. Cit., p. 23. 
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Figura 4: Escalada i desescalada de conflictes (Ramsbotham et al. (2006) Op. Cit. 

 
Les respostes que la ciència de resolució de conflictes queden, doncs, en funció del 
moment en què s’incideix en el conflicte. Això és, no; les respostes no seran iguals si 
es tracta de mantenir la pau abans d’un conflicte obert o bé en el moment de generar 
estructures permanents de construcció de pau després d’un conflicte armat. 
 
En aquets sentit, l’esquema de Ramsbotham i Woodhouse a partir del seu hourglass 
model ens donen la següent base d’actuació en funció del moment en el conflicte: 
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Figura 5: El model del rellotge de sorra (Rambbotham et al. (2006) Op Cit  
 
La transformació del conflicte només es pot donar mentre es du a terme una 
construcció cultural i estructural de la pau. Veurem com és en aquest context on 
apareixeran les Comissions de la Veritat. 
 
De fet, seguint els mateixos Rambsbotham i Woodhouse ens trobaríem de manera 
molt sintètica amb un quadre enunciatiu de possibles tècniques de resolució de 
conflicte a partir de seu hourglass model o, dit d’altra manera, en funció de l’estadi del 
conflicte i la resposta estratègica pertinent que s’hi relaciona. 
Vegem-ho amb alguns exemples generals i aplicats al cas sud-africà. 
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En groc     Etapes en les quals es centra la present investigació en el cas sud-africà. 
 
Taula 2: Tècniques de resolució de conflicte i exemples. Font. Elaboració pròpia a partir de Rambbotham 
et al. Op Cit (2006). 
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- Les restriccions d’una possible acció punitiva per les accions comeses en relació amb 
conflictes del passat. 
 
La transformació del conflicte 
 
Tot plegat ens remet a la necessitat de pensar en el conflicte en termes creatius i, 
sobretot, com un  element de capacitat transformadora. Per dur a terme aquesta 
transformació caldran instruments, estratègies i tècniques i caldrà veure si les 
Comissions de la Veritat tenen la capacitat per constuitir-se en un veritable element 
transformador del conflicte o no. 
 
Les dinàmiques de conflicte i de resolució del conflicte han de permetre al final una 
transformació social que remeti a nous equilibris de manteniment de la pau. Es parteix 
de la base que la gènesi del conflicte deriva del canvi social, i condueix a un procés de 
tarnsformació violenta o no violenta  dels conflictes, procés que acaba en un nou canvi 
social, en el qual individus o grups silenciats o marginats fins al moment 
aconsegueixen expressar els seus interessos i poden fer front a les estructures de 
poder existents. 
 
L’esquema de les fases del conflicte i les formes d’intervenció viables serien en aquest 
cas les que segeuixen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació del 
conflicte 

Conflicte 
Violent 

Transformació 
del Conflicte 

Canvi 
Social 

PREVENCIÓ 

MANTENIMENT DE 
LA PAU 

(Peacekeeping) 

CONSECUCIÓ/FER LA 
PAU (Peacemaking) 

CONSTRUCCIÓ 
DE LA PAU 

(Peacebuilding) 

 
Figura 6: Dinàmica i resolució de conflictes (Rambbotham et al. (2006). Op Cit.) 

 
No entrarem en més detall ara. Però aquestes quatre pinzellades ens permeten 
centrar l’espai en el que es treballa des de la disciplina de la resolució de conflictes i 
en quin estadi apareixen les Comissions de la Veritat com un element amb potencial 
capacitat transfomadora. Haurem de preguntar-nos sobre aquesta potencialitat i en 
quins casos i sota quines òptiques aquesta tranaformació pot ser real i operar a partir 
de la tasca d’aquests cossos. 
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1.10.3. Les Comissions de la Veritat com a elements 
transformadors en la construcció de la pau en societats 
dividides  

 
 

La verdad puede enfermar, però no morir del todo 
Miguel de Cervantes 

 
En la literatura sobre Comissions de la Veritat, s’ha passat bastant de puntetes sobre 
el paper que aquestes poden tenir com element de transformació de la societat a partir 
de l’aprofitament de les potencialitats que li són inherents. Generalment, es fan grans 
enunciats que presagien poders catàrtics, però moltes vegades es té la sensació que 
s’està analitzant un producte des d’una òptica desenfocada, massa epitelial, la qual 
cosa no permet situar en la seva justa mesura el paper, les possibilitats i el rol efectiu 
que aquests cossos poden tenir en un context de canvi, de transició en situacions 
post-traumàtiques, en països amb profundes divisions internes. Per provar de superar 
aquest dèficit, provarem d’entendre quin pot ser el paper de les Comissions tenint en 
compte els esquemes que presenten els teòrics de la construcció de la pau. En aquest 
context més ampli, inserirem les Comissions com una eina o recurs que els estats 
tenen a l’abast justament com element catalitzador del procés de reconstrucció polític, 
social, econòmic i cultural. 
 
Per fer-ho utilitzarem fonamentalment els esquemes de John Paul Lederach,196 Johan 
Galtung197 i els resultats de la Carneggie Commission on Preventing Deadly Conflict, 
encarregada per la Carneggie Corporation de Nova York.198  
 
 
1.10.3.1. L’òptica Lederach i les Comissions de la Veritat 
 
Construir la pau en societats dividides requereix, segons Lederach, un compromís a 
llarg termini per establir una infrastructura que abasti tots els nivells de la societat, 
permeti potenciar els recursos amb els quals aquesta compta per a la reconciliació i 
sigui capaç de rendibilitzar al màxim la possible contribució externa que pugui arribar 
en forma de capital humà o material. Això representa que hi ha una multiplicitat 
d’actors i activitats dirigides idealment a aconseguir i preservar un element que per a 
Lederach és la clau de volta per aconseguir una construcció de la pau estable: la 
reconciliació. 
 
El 1992, el secretari general de l’ONU, Boutros-Ghali, proposava la seva Agenda for 
Peace on plantejava la diplomàcia preventiva, la pacificació, el manteniment de la pau i 
la construcció de la pau després del conflicte, com elements necessaris per a 
enfrontar-se als conflictes contemporanis. Òbviament, la construcció de la pau no és 
un element a tenir en compte només després d’un acord de pau, sinó que és un 
concepte global que abasta, produeix i sosté tota una sèrie de processos, 

                                              
196 Especialment, LEDERACH, J.P. (1998). Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en 
sociedades divididas. Bilbao: Ed. Bakeaz/Gernika Gogoratuz.. 
197 GALTUNG, J. (1998). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. 
Bilbao: Bakeaz / Gernika Gogoratuz.. 
198 CARNEGGIE COMMISSION. (1997).Final report. Preventing Deadly Conflict. 
Washington. Carneggie Commission on Preventing Deadly Conflict. 
També a <http://www.ccpdc.org > 
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plantejaments i etapes necessàries per transformar els conflictes en relacions més 
pacífiques i sostenibles. Per tant, inclourem tant l’abans com el després dels acords 
formals de pau. Quan Boutros-Ghali parla de processos, inclou un conjunt d’accions 
que han de portar a aquesta convivència sostenible. Veurem com, en l’esquema de 
Lederach, una Comissió de la Veritat ben explotada podria generar un conjunt de 
processos que, efectivament, podrien actuar com a catalitzadors de la transformació 
necessària, la qual permet generar una base per a la reconciliació entre parts 
oposades. 
 
El marc conceptual suggereix un plantejament global de la transformació del conflicte 
que tracta problemes estructurals, la dinàmica social de la construcció de relacions i el 
desenvolupament de la infrastructura de recolzament per la pau. El marc s’entén com 
una sèrie de components interrelacionats però distints que inclouen estructura, el 
procés, la relació, els recursos i la coordinació. Les Comissions no s’entenen sense 
comprendre en quina estructura social es mouen, quines són les dinàmiques que 
inicien i els processos en els quals incideixen, i òbviament no es poden entendre 
sense la coordinació amb les actuacions que es duen a terme per part del govern en 
una situació típicament amb escassetat de recursos. 
 
Segons Lederach, la construcció de la pau ha d’estar arrelada a les realitats 
subjectives i empíriques de les persones i, així, el marc de referència vàlid per treballar 
passa a ser el de la restauració i reconstrucció de relacions per assumir una 
reconciliació que es converteix en el principal component per a la construcció de la 
pau. La construcció de la pau és un concepte global que abasta, produeix i sosté tota 
la sèrie de processos, plantejaments i etapes necessàries per transformar els 
conflictes en relacions més pacífiques i sostenibles.199 
 
Lederach basa gran part de la seva argumentació en la necessitat de reconciliació. Tal 
com comentàvem segons Harol Saunders i Randa Slim, la relació és la base del 
conflicte i de la solució a llarg termini. Lederach a més afirma que és necessària una 
idea de reconciliació que sigui el punt de convergència entre el realisme i la innovació. 
I es pregunta com crear aquest catalitzador de la reconciliació que permeti que 
aquesta sigui mantinguda en societats dividides. 
 
Les Comissions de la Veritat són possiblement un primer espai on aquests processos 
poden iniciar-se amb plantejaments acceptables per les diferents parts en conflicte. I a 
partir de l’Informe Final es converteixen en un possible text al qual es pot fer referència 
sempre que hi hagi oblits i desmemòries que permetin que les societats segueixin 
treballant per una pau sostenible. Per a Lederach el marc ideal per a la construcció de 
la pau ha d’unir l’estructura social, el procés i dinàmica del conflicte. 
 
L’estructura 
Seguint la piràmide de Lederach de separació de la població en tres categories 
principals d’actors  (nivell superior, mig i inferior), observarem com les Comissions de 
la Veritat permeten el joc dels actors intermedis amb perfecta coordinació amb el nivell 
inferior. Segons Lederach és clau considerar com aconseguir integrar un paradigma de 
reconciliació als nivells mig i base de la població d’ambdós costats del conflicte. Sense 
això, la innovació i el progrés aconseguits al nivell superior durant el procés de pau es 
poden finalment col·lapsar i quedar en un no res.  
 

                                              
199 LEDERACH, J.P. (1998). Op Cit., p 47. 
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D’acord amb Lederach aquest nivell mig integra persones molt respectades com a 
individus que es troben en llocs oficials de lideratge en sectors tals com l’educació, el 
món empresarial, l’agricultura, la salut o l’àmbit religiós a partir de la seva tasca en 
organitzacions humanitàries, acadèmiques o religioses. Són gent amb prestigi dins i 
fora del país però sense una extraordinària notorietat. I aquesta gent ha d’interactuar 
amb la societat civil, les ONG,  la gent que coneix el patiment de la població, així com 
les mateixes víctimes sense les quals l’informe final no seria validat socialment. Els 
líders d’aquest nivell inferior representen les bases i les masses i mantenen una 
mentalitat de supervivència. Són gent que s’enfronta a la crisi a partir de la crisi dels 
aspectes quotidians. No sembla difícil trobar un paral·lelisme entre la relació dels 
comissionats que s’adrecen a la gent.  
 
Si no estéssim parlant del marc conceptual de Lederach podríem dir que estem 
definint les característiques necessàries que han de tenir els comissionats de les 
Comissions. En totes les Comissions el seu perfil ha respost a persones del nivell mig 
de Lederach i són les més adequades per realitzar una tasca lluny de pressions i 
condicionants pretèrits.  Són gent que coneix i és coneguda pels líders de nivell 
superior. El seu poder d’influència prové de les relacions existents: professionals, 
institucionals, formals, d’amistat o contacte. No depenen de la publicitat i la visibilitat i 
tenen més marge de maniobra. Així mateix, mantenen importants relacions prèvies al 
seu accés al lloc que ocupen, amb homòlegs de l’altre bàndol del conflicte. 
 
D’acord amb Lederach, l‘enfocament de la pau al nivell mig (del mig cap enfora) inclou 
tres categories: els tallers de resolució de conflictes, la formació per a la resolució de 
conflictes i la creació de Comissions de pau. 
 

- Tallers de resolució de conflictes: que proporcionen un espai de reunió per a 
persones que extraoficialment representen parts del conflicte i interactuen en 
un procés d’anàlisi en col·laboració. 

- Formació per a la resolució de conflictes: per crear consciència i educació per 
evitar-los i formació per enfrontar-nos-hi. 

- Comissions de pau: es tracta d’establir una infrastructura interna basada en els 
coneixements i les relacions a fi de mantenir el procés de construcció de la 
pau.   

 
Tal com entenem el potencial de les Comissions de la Veritat, aquestes poden integrar 
bona part d’aquestes categories: són espais on s’alliberen tensions i s’expressen per 
primera vegada fets ocorreguts de manera oficial, davant de persones (els 
comissionats o representants de la Comissió) que idealment mereixen respecte. Els 
comissionats representen, a més, diferents parts en el conflicte per la qual cosa en una 
mateixa comissió apareixeran víctimes de costats oposats. Si es duen a terme vistes 
on els opositors hi siguin representats, amb una metodologia correcta, les Comissions 
actuen a la vegada com a taller de conflictes encobert i serà un fet clau que el personal 
de la Comissió estigui prou format per entendre-ho.  
 
D’altra banda, la difusió de les seves activitats i, sobretot, dels valors que traspua, 
suposen una formació de respecte als drets humans impagable en una societat en què 
els referents a aquest respecte han estat desdibuixats durant anys. Si la tasca de la 
Comissions es du a terme correctament deixaran llavors a punt de germinar als indrets 
on han actuat. I fer-les créixer significa regar-les a partir de grups de suport a les 
víctimes, gerenciats pels líders naturals d’aquells nivells inferiors de població que 
comentàvem, que hauran de treballar la pau i la dignificació de les relacions humanes 
de manera continuada un cop la tasca de les Comissions hagi finalitzat. 
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Dèiem que, per a Lederach, els plantejaments de subsistemes, de relacions i d’actors 
del nivell mitjà són els que compten amb més possibilitats d’afavorir l’actuació 
immediata i pràctica, així com la transformació sostenible a llarg termini en el lloc de 
conflicte. El procés previ, de debat, que fa possible una Comissió (i que analitzarem 
posteriorment) ja significa una interacció d’aquests diferents actors, i una negociació 
permanent que en ella mateixa ja és beneficiosa abans i tot que aquesta s’hagi posat 
en marxa. Les Comissions s’insereixen en una determinada estructura social, cert, 
però aquesta, com el conflicte, mai no és estàtica. La construcció de la pau requereix, 
doncs, un procés.  
 
Procés 
El conflicte és expressiu, dinàmic i dialèctic i està basat en les relacions. Així, serà 
important ubicar el moment del conflicte per detectar possibles activitats de resolució 
de conflictes i de construcció de pau que puguin ser apropiades al moment en què 
aquest es trobi. Les Comissions apareixen com hem vist en unes situacions 
determinades però no poc comunes: transicions amb una certa igualtat de forces entre 
les parts que han estat oposades.   
 
En la construcció de la pau són necessaris els processos de mediació que haurien de 
ser considerats com a processos de rols i funcions diferents segons el moment del 
desenvolupament del procés de pau. Les Comissions entren a jugar un rol clar, 
d'esclariment de la veritat, de dignificació de les víctimes, de creació i recuperació 
d’una memòria. Tracten amb la part més sensible de la població i ho fan actuant de 
mediadors certament: entre la gent i un estat que idealment els està demanant perdó i 
els està atenent en tant que estat, com a responsable o hereu d’un estat que per molt 
que fos anterior és el seu. 
 
Un marc integrat per la construcció de la pau   
Tot plegat ens porta al concepte de transformació, que és clau per entendre les 
dinàmiques de construcció de la pau. Tenim la transformació que ens porta de la fase 
latent d’un conflicte a la confrontació, a la negociació i, finalment, a la creació de 
relacions pacífiques dinàmiques. Les Comissions apareixen en aquest últim pas, com 
elements de transformació en aquesta última part del cicle. I són importants pel fet que 
han d’ajudar perquè aquest no es reiniciï i poguem parlar de relacions pacífiques 
sostenibles i sostingudes. És interessant, en aquest sentit, analitzar el paradigma 
aniuat (o de niu) de Lederach: seguint el seu enfocament, la construcció de la pau ha 
de dependre d’una estructura i d’un marc temporal definits per la transformació 
sostenible, i ha d’operar en el seu interior. Trobem diferents etapes incloses una dins 
de l’altra: la intervenció en la crisi (acció immediata 2-6 mesos), preparació i formació 
(planificació a curt termini, 1-2 anys), el disseny del canvi social o disseny del sistema 
en disputa (reflexió a una dècada vista, 5-10 anys) i, finalment, el sistema/relació, 
objectius i redeficició (visió generacional, més de 20 anys, la imatge del futur compartit 
de què parla Elise Boulding).  
 
S’ha de construir un procés que entengui les respostes a curt termini (ajut humanitari) 
com encaixades i contemplades dins d’una perspectiva a llarg termini (construir 
relacions de confiança, dins del nou disseny de canvi social que proporciona en última 
instància la base per a la transformació sostenible del conflicte).  
 
L’estructura apunta a la necessitat de pensar en termes globals sobre la població 
afectada, com també pensar sistemàticament en qüestions implicades. El procés 
remarca la necessitat de pensar de forma creativa en la progressió del conflicte i la 
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sostenibilitat de la seva transformació connectant els rols, les funcions i les activitats. 
Els punts d’intersecció de les dues dimensions proporcionen cinc comunitats de 
pensament i d’acció diferents que apuntarem en relació amb la tasca que pot dur a 
terme un cos com una Comissió de la Veritat si efectivament es posessin mitjans per a 
fer-ho possible. 
 

1. Causes originàries (els qui busquen i treballen les arrels del problema). 
Treballen a nivell sistèmic i actuen a destemps amb la realitat. En aquest sentit, 
els comissionats i personal investigador de la Comissió ha d’exposar a l’informe 
final quines foren les causes perquè s’iniciés el conflicte. Aquesta exigència es 
troba en tots els mandats de les Comissions de la Veritat. 

2. La gestió de la crisi (mediadors): és respondre “ARA” i són els encarregats de 
donar resposta a problemes immediats. Volen saber què s’ha de fer i fer-ho el 
més aviat possible. Les Comissions actuen una mica a posteriori d’aquests 
experts del curt termini. Podríem dir que actuen just després, però en reben les 
conseqüències i han d’exposar un conjunt de recomanacions per a la reparació 
integral de les víctimes, que sí que corresponen a problemes de l’ARA i no del 
mig termini. Malauradament aquesta exposició de recomanacions surt a tots els 
mandats però en cap cas no ha tingut un caràcter vinculant. Han estat 
recomanacions que el govern ha rebut i ha aplicat amb absoluta 
discrecionalitat, si és que s’han arribat a aplicar, en alguns casos. A un nivell 
menys ambiciós podem esmentar els cossos d’assistència psicològica amb els 
que han comptat algunes Comissions per tractar aquest “ara” de les persones 
amb les quals treballen: la realitat diària de les víctimes abans, durant i després 
del testimoniatge. 

3. Els qui actuen en el camp de la prevenció. Parlen de com respondre qüestions 
immediates però mirant al futur i aprenent del passat per anticipar crisis futures. 
Treballen l’early warning. En aquest sentit, l’actuació de les Comissions 
transmet uns determinats valors i tracta un conjunt de violacions que mai més 
la societat podrà obviar si efectivament hi ha una difusió correcta de les 
activitats que aquesta du a terme. El coneixement i la presència reiterada en 
els mitjans de comunicació de valors que preserven els drets humans actuen 
com a elements de xoc contra el reinici del conflicte. 

4. El camp dels visionaris: Treballen a nivell del sistema i des de la perspectiva 
generacional. Són els que preveuen allò que volem construir i allò que volem 
per a les futures generacions. Dins del mateix camp de les recomanacions, 
moltes Comissions han proposat canvis estructurals en la concepció de l’estat 
(sistemes judicials, de govern...) més enllà de l’estricta actuació immediata per 
a les víctimes. En aquest sentit, les propostes de la Comissió poden actuar 
com una veu autoritzada a l’hora de fer aquests canvis estructurals que 
efectivament la societat demanda en moments de canvi.  

5. La transformació: és un compendi de tot, on hi conflueixen totes les comunitats 
anteriors. En essència, la transformació es refereix al canvi que pot ser entès 
de dues maneres fonamentals i en quatre dimensions. 
- Des del punt de vista descriptiu, la transformació fa referència als efectes 

que produeix el conflicte social. 
- Des d’un punt de vista de recepta, la transformació implica la intervenció 

deliberada per dur a terme un canvi. 
 
En aquests dos nivells operen quatre dimensions interdependents: 

A. La personal (fa referència als canvis efectuats en l’individu i desitjats per 
l’individu. Inclou els aspectes emocionals i espirituals del conflicte).  

B. La relacional: representa els canvis desitjats i efectuats per la relació. 
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C. L’estructural: destaca les causes d’arrel del conflicte i les pautes i canvis 
que comporten les estructures socials.  

D. La cultural: es refereix als canvis produïts pel conflicte en els models 
culturals d’un grup i les maneres en què la cultura afecta el 
desenvolupament i el tractament del conflicte.  

 
Les Comissions actuen més des del punt de vista descriptiu, mostrant una realitat 
amagada i de coneixement obligatori perquè una societat pugui mirar al futur sense 
morts a l’armari. Però ens mostren també possibles receptes a partir del seu informe 
final i les seves recomanacions. Són un element transformador, bàsicament en la 
dimensió personal de les víctimes, però també en la relacional, l’estructural i la cultural. 
Una difusió exhaustiva de la seva tasca, si aquesta ha comptat amb els recursos i els 
suports social necessaris, converteix les Comissions de la Veritat en un element clau 
en el procés de transformació cap a la consolidació de la pau. Es converteixen en un 
element transformador de primera magnitud, dins del conjunt d’eines amb les quals 
compta una societat per regenerar-se. Els més agosarats hi han arribat afegit la 
paraula Reconciliació, aquell element que, segons Lederach, es converteix en la clau 
de volta per a la construcció i manteniment sostenible de la pau. 
 
Nivell de resposta 
 

Sistema Causas originàries 
Quines són? 

Els qui s'ocupen de les perspectives 
sistèmiques subjacents a la crisi tendeixen a 
buscar una anàlisi estructural de les causes 

originàries del conflicte 

Visió  
Quines són les estructures socials i les 

relacions que desitgem? 
Centrar-nos en quins tipus d'estructures 

polítiques i socials i, així mateix, quin tipus 
de relacions són les més desitjables entre 

els que estan en conflicte 
Subsistema 

 
 
 

Transformació (CV) 
Com passem de la crisi a un canvi desitjat? 

Relaciona la construcció de relacions i l'enfocament del subsistema amb el pensament en 
dècades i el disseny de canvi social. Requereix les altres quatre comunitats de pensament i 
acció. Aquest nivell mitjà planteja la integració com a mínim en tres formes estratègiques:    
1. Hem de desenvolupar la capacitat per pensar en el disseny del canvi social en unitats 

temporals de dècades, per tal d'unir la gestió de crisi i els marcs temporals orientats al futur 
a llarg termini, 2. Hem d'entendre els problemes de la crisi en relació amb arrels 

sistèmiques, i desenvolupar enfocaments que refermin els problemes dins d'un grup de 
relacions i així proporcionin connexió amb els subsistemes, i 3. Hem de reconèixer el 

potencial integrador dels líders del nivell mitjà, que per la seva locus dins de la població 
afectada poden tenir una capacitat especial per conrear relacions i perseguir el disseny del 

canvi social, a nivell de subsistema, que contribueixi a unir les connexions verticals i 
horitzontals necessàries per mantenir un procés de canvi desitjat. 

Relació 

Qüestió Gestió de crisi 
Com manegem la crisi immediata? 

A les persones encarregades de donar 
resposta al sofriment humà i als problemes 
immediats, tot buscant una treva en la lluita, 

els interessa més afrontar la crisi i 
aconseguir algun acord entre les parts en 

temes immediats 

Prevenció 
Com impedim que es repeteixi la crisi? 
En el nivell de qüestions immediates però 

mirant cap al futur, a un altre grup de 
persones els preocupa com aprendre les 

lliçons de les crisis per tal d'anticipar i evitar 
que es repeteixin 

  
Crisi 

 
Preparació 

 
Disseny del 
canvi social 

 
Resultat desitjat 
sistema/relació 

 
 
Avui  Curt termini  Mig termini   Llarg termini 

   0 anys  1-2 anys 5-10 anys  20 anys 
 

Figura 7: Un marc integrat per a la construcció de la pau (nivell de resposta)200.  

                                              
200 Font: LEDERACH, J.P. (1998). Op Cit., P.111 
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1.10.3.2. Les Comissions en l’esquema de les 3R de Galtung: 
(reconstrucció, reconciliació i resolució)  

 
Lederach posa gran èmfasi en la reconciliació com a element fonamental per a la 
construcció de la pau. Hem vist que les Comissions poden actuar d’element 
transformador en el si de les dinàmiques del conflicte, ja que actuen dins del procés i 
l’estructura d’una societat i conflicte concrets en un espai i temps concrets. Són, 
doncs, un instrument vàlid si s’usa correctament. Galtung inicia el seu enfocament de 
construcció de la pau a partir de premisses que també signaria el mateix Lederach: 
l'important és aconseguir que el després de la violència no es converteixi fàcilment en 
l'abans de la violència. O, en paraules de Lederach, que el cicle del conflicte no es 
torni a iniciar.  
 
D’acord amb Galtung, el que hem d'intentar després d'un conflicte és traçar un mapa 
de la formació de la violència per entendre com el metaconflicte s'ha comportat i ha 
acabat sembrant el caos. 
 
El conflicte s’hauria de veure com un triangle on els vèrtex serien ocupats per les 
Contradiccions (on inclou les incompatibilitats d’objectius existents entre les parts en 
conflicte), les Actituds (que inclouen les percepcions o males percepcions d’uns i altres 
i de si mateixos, els estereotips que desencadenen por, odi, bel·ligerància, i inclou 
elements d’emoció, cognitius i de desig) i els Comportaments (que poden ser 
cooperatius o coercitius gestualitzant enfrontament o conciliació). Galtung entén el 
conflicte com un continu en el qual els elements estructurals (Contradicció), d’actitud i 
de compotament estan en permanent canvi i interacció. 
 
Trobem en primer lloc tres tipus de violència: 
- La violència directa, visible. Hi ha una cultura de la violència (heroica, patriòtica) i 

una estructura que en si mateixa és violenta (per repressiva, explotadora, 
alienadora), per exemple: uns nens són asssassinats. 

- La violència estructural, invisible. És la suma total de tots els xocs incrustats en les 
estructures socials i mundials, i cimentats i solidificats de tal manera que els seus 
resultats injustos es converteixen en immutables; per exemple: nens moren a 
causa de la probresa. 

- La violència cultural, invisible. És la suma total de tots els mites de glòria i trauma i 
altres, que serveixen per justificar la violència directa; per exemple: aquella que fa 
que ens mostrem cecs o intentem justificar la mort d’uns nens. 

 
Acabarem amb la violència directa si canviem els comportaments en el conflicte; la 
violència estructural, traient les injustícies i les contradiccions estructurals; i la violència 
cultural, canviant les actituds. 
 
El problema és que la violència directa reforça els altres dos tipus de violència que a la 
vegada l'alimenten, i així indefinidament fins que no es trenca la cadena. Si no es 
trenca, un alto el foc es convertiria en un simple interval entre guerres. Moltes vegades 
preval la idea que les estructures violentes només es poden canviar mitjançant la 
violència, però aquesta violència portarà a noves estructures violentes i, a més, es 
reforçarà una cultura bèl·lica. La clau està en decidir que és falsa la premissa que 
l'estructura violenta s'ha de combatre amb violència.  Si la contradicció no és molt forta 
llavors la resposta és la democràcia.  Si la contradicció és molt aguda, llavors es 
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poden emprendre respostes com les de la política de la no-violència, seguint el camí 
de Ghandi. 
 
En paraules de Galtung, hem de trencar els cercles viciosos i convertir-los en cercles 
virtuosos. En aquest sentit, Galtung parteix de tres problemes fonamentals: 
- La reconstrucció després de la violència directa. 
- La reconciliació de les parts en conflicte. 
- La resolució del conflicte subjacent o l’arrel del conflicte. 
 
Si es fa alguna d'aquestes coses sense vertebrar a la vegada les altres no s'obtindrà ni 
tant sols la que es fa. S'han de combinar els tres elements per aconseguir el camí que 
porti cap a la pau, entesa com la capacitat de gestionar conflictes amb empatía, no-
violència i creativitat.  
 
 
Quin paper hi tenen les Comissions en aquest esquema? Bàsicament el d’actuar sobre 
la reconciliació i sobre la resolució del conflicte a partir de l’exposició, en l’informe final, 
de les causes que el van generar.  
 
On entren en joc les Comissions en l’esquema de Galtung ?  
La violència directa no surt del no-res i acaba amb un alto el foc. El temps informatiu 
(dels mitjans de comunicació) no és el temps del conflicte: la violència directa té una 
prehistòria, una història paral·lela i una post història, amb àrees i intervals sense límits. 
La teràpia per tant també haurà de ser múltiple a partir de la prevenció i la rehabilitació 
que significa reconstruir la pau cultural i estructural altre cop. 
 
Per actuar és clau realitzar el mapa de la formació de la violència  i tenir en compte els 
efectes invisibles que aquesta violència comporta. Gestionar els efectes visibles té 
costos elevats però és relativament gestionable a curt termini. La clau està en 
gestionar els efectes invisibles de la violència en la natura (menys respecte per la 
naturalesa no humana, reforçament de l’ésser humà sobre la natura), la cultura, la 
societat (crisi d’institucions, drets humans, cultura del reduccionisme), el temps 
(transferència generacional de violència estructural i cultural)  i el món (normalització 
de la guerra) i, en particular, els efectes centrats en els éssers humans. 
Uns efectes invisibles que es concreten en el nombre d'afligits, traumatitzats, en l’odi 
generalitzat, depressió general, apatia, addicció a la venjança, addicció a la victòria. 
 
Les Comissions de la Veritat ataquen justament alguns dels elements centrals 
d’aquests efectes invisibles de la violència per fer-los aflorar i tractar-ne les 
conseqüències. En aquest sentit, l’Informe Final de les Comissions ha de resultar un 
element central per realitzar acuradament l’esmentat mapa de formació de la violència.  
 
Galtung parlava, dèiem, de reconstrucció, de reconciliació i de resolució. 
 
La reconstrucció l’entén a partir de la rehabilitació física d’edificis i ferits, reconstrucció 
material i desenvolupament del medi, reestructuració cap a l’estructura de la pau i 
reculturació cap a la cultura de la pau, però on més ens interessa incidir és en els dos 
conceptes que la segueixen. 
 
La reconciliació ha de donar-se fonamentalment entre agressor i víctima amb la 
possible aparició de terceres parts (Déu, l'estat, comunitat internacional) i el Poble o 
Societat que són font de Gràcia, Llei i Justícia. 
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Galtung entén la reconciliació com la suma del tancament (d’una conducta, fi 
d’hostilitats) i la curació (més relacionada amb l’actitud) i identifica dotze enfocaments 
per a la reconciliació:201 

1. L'enfocament exculpatori de caràcter estructura-cultura: l'estructura i la cultura 
violenta ens han fet enfrontar però l'odi no és culpa nostra. Un esquema que  
pot arribar a portar a l'auto-realització. 

2. L'enfocament de la reparació-restitució. 
3. L'enfocament de la disculpa-perdó. 
4. L'enfocament teològic-penitencial: submissió-confessió-penitència-absolució. 
5. L'enfocament jurídic punitiu. 
6. L'enfocament de l'origen codependent-karma. Tos som culpables, 

responsables conjunts. 
7. L’enfocament de la Comissió Històrica/de la Veritat (veure detall en l’apartat de 

reconciliació). 
8. L’enfocament teatral-evocador. 
9. L’enfocament de condol conjunt-curació. 
10. L’enfocament de reconstrucció conjunta. 
11. L’enfocament de resolució conjunta de conflictes. 
12. L’enfocament de Ho’o Ponopono (deixar les coses clares) que pot ser un 

compendi de tots. És bo presentar-ne un exemple: tots els implicats, a nivell de 
base, s’asseuen al voltant d’una taula un home savi fa de moderador. Cadascú 
presenta la seva visió. S’ajuda a tothom. La història la redacten tots, de manera 
acceptable i, després, es crema el paper on s’ha escrit; això representa la fi de 
l’episodi. 

 
Tots ells tenen possibles agrupacions: 
1-6 Enfocament exculpatori (ningú és culpable) i enfocament karma (tots som 
culpables-responsables junts). 
2-3 Es complementen i poden funcionar si el cas no és molt dur. 
4-5 Es complementen-poden descarregar l’agressor de culpes. 
7-8 Es complementen. Imatge de veritat de fets i veritat potencial. 
9-10-11: Enfocaments de culpa conjunta que es basen en la mateixa metodologia. 
 
Segons Galtung, cap dels enfocaments presentats és capaç de gestionar la 
complexitat de després de la violència per si soles, perquè es basen en xarxes de 
suposicions, algunes d’elles culturals, que no les fan universalitzables. I Galtung 
assegura que en el camp de la reconciliació no podem beure d’una sola font o cultura 
sinó que hem de combinar els mètodes entre si. 
 
Les Comissions de la Veritat, doncs, han de donar-se i constituir-se en funció de la 
cultura on té lloc el conflicte, i hem de tenir en compte, per tant, que no sempre pot 
ésser el cos més adequat, especialment en societats no “occidentals”. En tot cas, 
sembla clar que Galtung l’entén com un element de reconciliació i que en el seu si es 
poden provar diferents mètodes de reconciliació, amb un vessant més formalitzat i un 
altre més espiritual, combinant els mètodes anteriors. Un bon exemple és l’ús dels 
líders tribals que s’està duent a terme a la Comissió de Sierra Leone. En tant que 
persones respectades ajuden a fer creïble el procés tot aportant un valor afegit que fa 
més acceptable la institució, el concepte i el projecte. 
 
Finalment, pel que fa a la resolució, hem de tenir en compte que el conflicte es 
compon d’actituds i suposicions, de conductes i de contradiccions. Galtung proposa fer 
                                              
201 GALTUNG, J. (1998). Op. CIt., pp. 77-100. 
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un diagnòstic de les arrels de la violència, un pronòstic de com i què li passa a la 
violència i auspiciar el que Galtung anomena autoteràpia (el que hom pot fer per reduir 
la violència) i la heteroteràpia (intervenció de tercers per ajudar a reduir la violència). 
Tot a partir de la no-violència, la creativitat (construcció de capacitat ciutadana)  i 
l'empatia. 
 
Tot plegat queda reduït a tres ingredients: reconstrucció (després de la violència), 
reconciliació (de les parts) i la resolució (del conflicte subjacent). Les Comissions 
actuen en el segon dels elements de manera evident per Galtung i, si entenem bé el 
paper de l’Informe Final i la importància de les recomanacions i l’explicació dels fets 
ocorreguts, haurem de convenir que també toquen elements de reconstrucció i de 
resolució. Altre cop les Comissions ens apareixen com un cos transformador que 
toquen en aquest cas les 3R de Galtung i que ben explotat poden convertir-se en un 
eix vertebrador sincrònic (les tres R a la vegada) que ens permetin caminar en 
coordinació amb altres mesures cap a la creació d’una pau sostenible.  
 
Finalment, hi ha un element central en aquest procés: les parts en conflicte han 
d'entrar en aquests processos per si mateixes. La comunitat internacional, l’estat, Déu, 
o terceres parts han de ser facilitadors de resolució de conflictes i no els seus 
administradors. Les Comissions auspiciades des de l’ONU o que no han estat 
degudament demandades i explicades a la societat es poden convertir en un 
instrument amb un potencial enorme absolutament inútil i sense sentit.  
 
 
1.10.3.3. L’enfocament de la Carneggie Comission: 
 
Fa cinc anys la Carneggie Commission de Nova York va crear una Comissió per 
identificar les mesures adequades per actuar en la prevenció de conflictes generadors 
d’alta mortalitat. 
 
La Comissió va identificar tres grans objectius d’acció preventiva per evitar conflictes 
violents: 
- Prevenir l’emergència de conflicte violent a partir de la creació d’estats amb 

governs representatius basats en el govern de les lleis, la generació d’oportunitats 
econòmiques a les quals tothom tingui accés, creació de xarxes de seguretat 
social, la protecció de drets fonamentals i la consolidació de societats civils 
robustes. 

- Prevenir que els conflictes actuals s’expandeixin. Crear barreres polítiques, 
econòmiques i militars.   

- Prevenir la reemergència de la violència. S’ha de crear un entorn segur a la fi dels 
conflictes  just després d’aconseguir la pau. Aquest entorn pot generar-se a partir 
de la introducció de forces entre faccions enemigues (cascs blaus), plans de 
desarmament, o presència de forces d’estabilització. Simultàniament, s’hauran de 
prendre mesures per restaurar la legitimitat de l’autoritat política, instal·lar 
sistemes policíacs, judicials i penals en funcionament i integrar esforços interns i 
externs per restaurar serveis essencials i reiniciar l’activitat econòmica normal. 

 
Les estratègies de prevenció efectives es basen en tres principis: reacció preventiva o 
unitats d’alerta davant dels senyals de problemes, un enfocament comprehensiu i 
equilibrat per alleugerir les pressions o factors de risc que porten al conflicte violent, i 
un esforç per resoldre les causes d’arrel que provoquen i són causa de la violència. 
Per a conèixer aquestes causes de la violència, però, exigeixen prèviament un mínim 
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de seguretat elemental, l’obtenció de mínims vitals per a la població, i justícia per a tots 
els ciutadans.  
 
En aquest context, les estratègies de prevenció es divideixen en dues categories 
principals:  

- prevenció operativa (mesures aplicables davant d’una crisi immediata) i  
- prevenció estructural (mesures que asseguren que la crisi no estigui al primer 

pla d’exposoció i que permeten que no es reprodueixi). 
 
En el nostre cas sembla evident que ens hem de centrar en les estratègies de 
prevenció estructural. 
 
Prevenció estructural o construcció de la pau: estratègies per redreçar las causes 
profundes del conflicte violent 
La prevenció estructural o construcció de la pau comprèn estratègies, com ara: posar 
en marxa sistemes legals internacionals, mecanismes de resolució de disputes i 
acords de cooperació; aconseguir dotar a la població de les atencions que cobreixin 
les necessitats econòmiques, socials, culturals i humanitàries bàsiques; i finalment, la 
reconstrucció de les societats, punt on les Comissions poden entrar de nou a jugar un 
paper interessant. 
 
D’acord amb l’informe, qualsevol model d’autogovern que triïn les societats han de 
dotar-se de tres elements claus per assolir una pau estable:  

- seguretat 
- benestar bàsic 
- justícia.  

 
La Carneggie Comission (CC) emmarca la tasca de les Comissions en l’eix de la 
justícia necessària per crear un entorn preventiu que permeti que el conflicte no es 
torni a reactivar. 
 
Seguretat 
La CC identifica tres fonts principals d’inseguretat: amenaça nuclear i altres armes de 
destrucció massiva (químiques), la possibilitat de confrontació militar entre parts, i 
violència interna com el  terrorisme, el crim organitzat, la insurgència i els règims 
repressius.  
 
Identifiquen quatre elements essencials que doten d’un marc per a mantenir un règim 
just i estabilitat interna.  
- Un corpus de lleis aprovat legítimament, promulgat i entès amb el màxim consens.  
- Una xarxa consistent, visible, justa i activa d’autoritat policial per posar-les en marxa 
(especialment important en l’àmbit local).  
- Un sistema de redreçament de confiança independent, equitatiu i accessible, 
especialment a partir d’un sistema imparcial judicial.  
- Un sistema penal just i prudent en l’administració de culpes.  
El problema està en l’actuació que es produeix quan la consolidació d’aquesta 
seguretat no està assegurada. La teoria i la pràctica moltes vegades s’enfronten i les 
Comissions són una sortida en aquestes situacions com a altres mecanismes de 
justícia en processos de transició. 
 
Benestar bàsic 
Comprèn l’accés a necessitats bàsiques incloent serveis sanitaris, educació i 
l’oportunitat d’accés a un habitatge públic. En el camp de la prevenció estructural, la 
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vida digna implica alguna cosa més que la capacitat estatal de proveir necessitats 
essencials. La gent està disposada a passar penúries a la curta si es construeix un 
entorn econòmic millor que redundi en una disminució de les diferències de renda del 
país. És una obligació dels governs donar aquests mínims, especialment a la llarga. 
 
Justícia 
El respecte i el coneixement del funcionament de la llei és crucial per a un sistema sa 
d’organització social. És imprescindible, perquè és la manera justa de gestionar les 
relacions entre la gent, perquè protegeix els drets humans fonamentals, l’accés de 
partits polítics al govern a partir de la participació governamental, i assegura 
l’oportunitat d’equitat econòmica.  
 
La CC parla de justícia, en primer lloc, d’acord amb els estàndards del dret 
internacional quant als drets humans, el dret humanitari i les alternatives de resolució 
de disputes per mitjans no violents que permetin la reconciliació social.  
 
En segon lloc, parlen de justícia en el si dels estats. La CC entén la democràcia 
basada en sistemes de justícia justos i creïbles, cossos militars sota control civil, i 
policies i serveis civils competents, honestos i creïbles. En aquests casos, els incentius 
de la gent per usar la violència són menys, si realment la participació política i 
l'espectre d’opcions polítiques és realment àmplia.  
Però és especialment interessant el que comenten en relació amb el funcionament de 
les transicions on la democràcia pot estar poc consolidada, com tots els països 
africans de l’anomenada “Tercera Onada” democratitzadora dels anys noranta. 
Aquests són els casos que ens afecten i on s’insereixen normalment les Comissions 
de la Veritat. Després de règims autoritaris o guerres civils, la legitimitat dels 
mecanismes de reconciliació és fonamental en un entorn de governabilitat difícil i amb 
un poder compartit per aquells que duran períodes importants han estat adversaris. 
 
D’acord amb la CC, s’identifiquen tres vies per portar els responsables d’atrocitats a la 
justícia i aconseguir que la societat sigui capaç d’encarar el futur: 

- ús agressiu i visible del sistema judicial existent; 
- establiment de la Comissió de la Veritat i Reconciliació; 
- Confiança en tribunals internacionals. Es fa esment dels Tribunals Penals de 

Rwanda i Iugoslàvia i de la futur CPI. 
 
Finalment la CC parla de la necessitat de Justícia Social, en introduir la importància i 
responsabilitat dels líders polítics, i la societat civil (nivell superior), les ONG, líders 
religiosos, comunitat científica, institucions educatives, mitjans de comunicació, 
comunitat empresarial (nivell mitjà) i la gent en general (nivell inferior de Lederach) En 
situacions on la justícia és escassa o feble, el rol d’aquestes institucions és clau 
perquè la reconciliació sigui possible. 
 
És interessant aclarir que la CC basa la seva posició sobre les Comissions en l’anàlisi 
del cas xilè. La conclusió és que es tracta d’un element interessant que es pot donar 
en determinats contexts polítics que coincideixen amb els que hem esmentat 
anteriorment en el present treball.  
 
Tal com hem anatt analitzant fins ara, les Comissions i la seva inserció en el si dels 
processos de construcció i preservació de la pau, entenem que la CC fa una anàlisi 
poc acurada de les possibilitats que aquestes ofereixen. La CC fa una anàlisi de guant 
blanc, de mínims, i de receptes generals i entra poc en l’anàlisi de la memòria i la 
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psicologia col·lectiva, així com en l’anàlisi de les causes estructurals i culturals de la 
violència on sí que entren més les anàlisis de Lederach i Galtung. 
L’anàlisi que realitza, doncs, potser no és la més acurada; no obstant això, és dels 
primers informes avalats internacionalment que introdueixen les anomenades 
Comissions de la Veritat i Reconciliació, com uns cossos que la Comunitat 
Internacional ha de tenir en compte com a possibles administradors de justícia de 
països en transició. 
 
La Comissió acaba esmentant el paper que ha de jugar l’ONU per impulsar el que 
anomenen la Cultura de la Prevenció. De fet, observem com, en els darrers anys, 
l’ONU ha auspiciat Comissions de la Veritat sense que fossin demandades formalment 
per les societats on havien de gestar-se (cas de Timor Oriental o Sierra Leone).  
Òbviament qualsevol tipus de prevenció de conflicte ha de ser polièdric i dissenyat per 
al llarg termini, amb els reptes d’educar, liderar i comunicar correctament uns valors i 
una cultura de pau que permeti la consolidació de la democràcia. Per fer-ho demanen 
un lideratge decidit dels polítics que hagin d’actuar però també accions concretes que 
acostin el missatge a la població a nivell de base, porta a porta. L’ús dels media és en 
aquest sentit clau, i la Comissió sud-africana pot ser un exemple de com durant dos 
anys una institució oficial ha estat trucant a la porta de tots els ciutadans d’un país amb 
paraules de perdó, respecte i compartint el dolor inherent a la seva herència.  
 
Seguretat, benestar i justícia com a recepta, recolzament internacional i lideratges 
ferms interns capaços de conduir i catalitzar el procés. És un esquema genèric, com 
dèiem, el qual, amb tot, ens pot ser útil per entendre el procés que moltes vegades ha 
de seguir un país per consolidar-se democràticament i ser capaç d’afrontar el passat, 
per què no, a partir de Comissions, un cop uns mínims de seguretat i benestar la fan 
assumible com a element de justícia.  
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2. EL DISSENY DE COMISSIONS DE LA VERITAT 
 

No tenemos respuestas para cada situación. Cada pueblo debe 
encontrar sus propias alternativas y buscar los caminos 
adecuados que le permitan cicatrizar las heridas, mitigar el dolor. 
La memoria es un valor fundamental, y no es para quedarse en 
el pasado, sino que nos permite iluminar el presente, porque es 
en el presente donde podemos construir el futuro. Depende de 
cada uno de nosotros. Lo que hoy tengamos el coraje de 
sembrar es el futuro que recogeremos. 

 
Adolfo Pérez Esquivel (Premi Nobel de la Pau, 19 de juny de 2000)   

 
Fins aquest moment hem analitzat diferents aspectes que giren a l’entorn de la 
conceptualització de les Comissions de la Veritat i de valors i fonaments teòrics que la 
conformen. Hem parlat també del rol que poden prendre en el si de processos de pau. 
En aquest tercer punt pretenem entrar a analitzar les Comissions de manera analítica i 
sistemàtica. Provarem de desgranar els diferents elements que les condicionen, i que 
expliquen a partir de les característiques de cada país, les enormes diferències entre 
unes i altres. Ho anirem fent a partir de la teoria, contrastant sovint amb exemples, en 
particular de les Comissions principals i més estudiades, i també d’aquells aspectes 
que considerem més rellevants que en correspondència, tindran major detall respecte 
dels altres en els apartats que consignarem a continuació. Les Comissions són: 
 

- El Perú 
- Sierra Leone 
- Sud-Àfrica 
- Guatemala 
- El Salvador 
- Xile 
- L’Argentina 
- Timor Oriental 

 
La comparativa s’ha fet en funció dels diferents factors i elements que exposarem i que 
defineixen les Comissions de la Veritat. Aquesta tasca de comparació ha estat 
efectuada reiteradament pels estudiosos202 per observar les diferents formes que 

                                              
202 Per a aquesta comparativa específica és inevitable citar els treballs de: 
- ESPINOSA, V., M. L. ORTIZ, P. ROJAS (2002). Comisiones de la Verdad: un camino incierto. 
Estudio comparativo de Comisiones de la Verdad de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala 
y Sudáfica. CODEPU (Xile) i APT (Suissa). No publicat.  
- SCHMELZE, B., L. CHAMBERS (2001). Learning from Existing Commissions to Inform Future 
Efforts. Program on Negotiation at Harvard Law School, Search for Common Ground, and the 
European Centre for Common Ground. Master's theses at the Kennedy School of Government, 
Harvard University. 
- Un estudi molt interessant que posa en relació les cinc Comissions amb la realitat basca és el 
de BERISTAIN, CM., D. PÁEZ (2000). Apoyo a las víctimas y reconstrucción social. 
Experiencias internacionales y el desafío vasco. Madrid: Editorial Fundamentos. Colección 
ciencia, p..130. 
- També veure BRONKHORST, D. (2002). Truth Comissions and Transitional Justice. A Short 
Guide for Users. Amnesty International Dutch section. 
- I recordar HAYNER, P. (1994) “Fifteen Truth Commissions -- 1974 to 1994: A Comparative 
Study”, Human Rights Quarterly; i de la mateixa autora HAYNER, P.B (2001). Unspeakable 
Truths - Confronting State terror and Atrocity. New York-London: Routledge. 
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poden prendre aquests cossos. Entenem que és absurd duplicar esforços i no utilitzar 
la tasca ja realitzada, però sí que s’ha decidit presentar-la de manera més entenedora 
en forma de quadres. El cos d’aquest tercer apartat, per tant, serà eminentment teòric, 
i intentarem salpebrar-lo amb noms i cognoms sobretot quan fem l’estudi exhaustiu del 
cas sud-africà. 
 
Abans de començar presentem un quadre explicatiu de tots els factors que influencien 
el disseny de les diverses Comissions de la Veritat i quina és la interrelació entre tots 
ells. A partir de l’esquema anirem desgranant els diferents factors fins tancar el procés 
que va des de la creació fins al tancament definitiu de les Comissions i les seves 
conseqüències.  

                                                                                                                                     
Finalment és imprescindible l’obra de Mark G Freeman i en concret FREEMAN, M. (2006). 
Truth Comiision and Procedural Fairness. New York: Cambirge University Press. 
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Factors a tenir en compte en el disseny i l’anàlisi de Comissions de la Veritat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Qui la promou – Esponsorització i Acte de creació:  
 
2.1. En nom de qui o sota els auspicis de qui es constitueix la Comissió. 
2.2. Quan s'estableix la Comissió, el moment de transició o finalització dels abusos de drets 
humans. 
2.3. Com i de quina manera la societat civil s'involucra en la creació i/o esponsorització d'una 

1. Context polític: 
1.1. Naturalesa de la violència i dels abusos dels drets humans que s'han d'investigar/analitzar. 
1.2. Naturalesa de la transició política. 
1.3. Posició de dominància/poder dels governants/responsables de drets humans durant o un cop feta la 
transició.  
1.4 Focalització en justíciao camins intermedis menys agressius (healing) 
1.5 Suport de l'opinió pública a la creació d'una Comissió. 

3. El mandat possible 
3.1 Intensitat i cobertura de la investigació segons el tipus de violacions de drets humans a 
analitzar. 
3.2. El paper de la comunitat internacional durant el conflicte. 
3.3. El període d’investigació (sempre finit) 
3.4. L’àrea geogràfica d’investigació. 
3.5. Els poders legals transferits per realitzar investigacions.  
3.6. Anomenar els culpables i les víctimes. Publicitat de les investigacions amb assignació 
de responsabilitats individuals  
3.7. Accés a arxius militars i governamentals i altres fonts d’informació. 
3.8. Propòsit i amplitud de les recomanacions que s’esperen.  
3.9. Un mandat clar pel que fa al funcionament operatiu. 
3.10. Flexibilitat i llibertat d’acció que permet el mandat.

4. Composició de la Comissió 
4.1. Qui nomena els comissionats i l’staff? 
4.2. Nacionalitat dels comissionats 
4.3. Background professional dels 
comissionats. 
4.4. Reputació dels comissionats.  
4.5. Nombre, diversitat i representativitat dels 
comissionats.

5.Recursos: 
5.1. Personal 
5.2. Finançament 
5.3. Equipaments /espai, comunicacions i 
transport 
5.4 Temps  
5.5. Estabilitat de recursos garantida. 

6. Procediments operatius 
6.1. La gestió de la informació. Elements metodològics. 
6.2. Avaluació de les necessitats de les víctimes i les comunitats. 
6.3. Preparació de la CV. 
6.4. Cooperació amb la societat civil i les ONG. 
6.5 Localització i accessibilitat correcta de la la Comissió.  
6.6 L’activitat clau: la presa de declaració (Statement Taking) 
6.6.1. La publicitat 
6.6.2. L’accessibilitat 
6.6.3. Tria i acceptació dels qui prenen declaració (statement takers) 
6.6.4. Informació de les implicacions i risc derivat de la participació en 

testimoniatges 
6.6.5. Procediments per a la presa de declaracions i la seva conservació 
6.6.6. Procediments relatius a la recepció i preservació de declaracions 

confidencials i anònimes. 
6.7. Visibilitat i grau de formalitat de les vistes. 
6.8. Llengües usades. 
6.9. Activitats concretes i equips de suport complementaris: investigació, caring, 
Informe Final.  
6.10. Seguiment de les activitats amb les comunitats i/o les víctimes després de les 
vistes o testimoniatges. 
6.11. Nombre de casos presentats a la Comissió i nombre de víctimes i 
responsables de violacions de drets humans compareguts a la Comissió. 
6.12. Grau de cobertura mediàtica esperada.

7.Possibilitat 
d’amnisitia 
7.1. Quan l’amnistia: 
abans o després de la 
CV? 
7.2. Condicions de 
l’amnistia.

8. Disseminació de les conclusions i 
descobertes 
 
8.1. Finalització de l’Informe Final. 
8.2. Publicació de l’Informe Final. 
8.3. Distribució i facilitat d’accés a l’Informe Final.  
Cobertura mediàtica i presentacions alternatives 
de les conclusions. 
8.4. Contingut de l’Informe Final. 

9. Continuació d’esforços: 
9.1. Acceptació per part del 
govern dels resultats i 
recomanacions. 
9.2. Implementació de les 
recomanacions. 
9.3. Persecució dels 
perpetradors. 
9.4. Continuació d’activitats per 
part d’altres organitzacions. 

10. Relació amb la 
CPI 
10.1. Adhesió a 
l’Estatut CPI? 
10.2. Unitats de 
coordinació?. 
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2.1. El context polític en el qual es desenvolupen 
  
L'entorn polític es pot convertir en un element facilitador o bé en un escull en el 
moment de crear la Comissió. Les Comissions no parteixen del no-res sinó de la 
necessitat de donar resposta a abusos concrets de drets humans, que formen part 
d'una història particular, d'una determinada cultura política i l'estructura institucional de 
cada país. Tot context polític proporciona forces facilitadores i encotilladores a la 
vegada, tal com hem observat anteriorment en el present treball. 
 
El context és el que és. Però descriure'l bé ens permetrà ajustar les decisions que 
prenguem a l'hora d'argumentar el camí que hem d’emprendre per dissenyar les 
Comissions, bo i tenint en compte els factors que analitzarem més endavant.   
 
Dins del context polític s'identifiquen un mínim de cinc elements particularment 
rellevants en l'establiment de Comissions de la Veritat:  
 
2.1.1. Naturalesa de la violència i dels abusos dels drets humans que s'han 

d'investigar/analitzar 
2.1.2. Naturalesa de la transició política 
2.1.3. Dominància dels governants/responsables de violacions de drets humans 

durant o un cop feta la transició  
2.1.4. Focalització en justícia o camins intermedis menys agressius (healing) 
2.1.5. Suport de l'opinió pública a la creació d'una Comissió 
 
 

2.1.1. Naturalesa de la violència i dels abusos dels drets humans 
a investigar/analitzar 

 
En règims que tenen una història de violacions importants de drets humans, dos 
qüestions simples i complementàries es plantegen d'entrada: qui en van ser les 
víctimes i qui en van ser els responsables.  
 
En el disseny d'una Comissió de la Veritat, tant víctimes com responsables d'atrocitats 
han d'estar curosament identificats. Aquesta identificació ens permetrà dotar de 
credibilitat la Comissió en la seva tasca d'investigació de la veritat, perquè quedarà 
clar quin és el col·lectiu humà que s’investigarà. Sembla important distingir aquelles 
violacions dels drets humans dutes a terme al llarg d'una guerra civil (violacions del jus 
in bellum o del jus ad bellum) i la repressió exercida en el marc d'un règim autoritari 
repressiu, on els responsables es troben majoritàriament en un sol costat.  Pel que 
s'ha pogut observar fins ara, quan les atrocitats s'han comès especialment des d'una 
de les parts en conflicte, la tasca de la Comissió ha estat menys discutida; en casos en 
que s'ha usat la Comissió amb posterioritat a guerres civils, la tasca ha estat sovint 
desacreditada per ambdós costats i s’ha posat èmfasi en l'omissió de crims duts a 
terme "pels altres".  
 
 

2.1.2. Naturalesa de la transició política 
 
La creació d'una Comissió es veu també influenciada per la manera amb què es clou 
un llarg període de violència. El canvi pot produir-se, bàsicament, a partir de la victòria 
militar d’un dels bàndols en disputa, a través d'un acord negociat (Guatemala, El 
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Salvador) amb pressions internacionals, si s’escau, o bé a partir d'un procés de canvi 
d'un règim autoritari cap a formes més democràtiques a partir de la celebració 
d'eleccions lliures (l’Argentina i Xile amb situacions post-dictatorials, o a Sud-Àfrica 
amb un pas negociat de l’apartheid a una democràcia homologable a les democràcies 
occidentals). En el cas de victòria militar sobre els antics responsables de violacions 
de drets humans, la persecució judicial serà molt més important que en els altres dos 
casos. 
 
 

2.1.3. Dominància dels governants/responsables de violacions de 
drets humans durant o un cop feta la transició  

 
La continuïtat en el poder dels anteriors responsables d'abusos de drets humans té 
importants repercussions en el grau de pors i esperances d'un país en transició. A la 
vegada és un element que condicionarà els límits del marc de les investigacions que 
han de dur a terme les Comissions, i que influenciarà la gent en el moment de 
cooperar amb la Comissió, així com les agències militars i estatals. Finalment, la 
difusió i implementació de les recomanacions de l'informe final de la Comissió 
quedaran també delimitades per aquesta dominància, que podem esquematitzar en 
baixa, mitjana o alta i que pot ser mesurada a partir d'elements com:  
 
- el manteniment de llocs de responsabilitat en les oficines centrals de govern i 

forces de seguretat i la impunitat i hostilitat que es mostri de manera oberta a la 
tasca que ha d’emprendre la Comissió; 

- el tipus d'amnistia que s'estableixen els responsables de violacions. Com més es 
mantingui el poder de les estructures anteriors, major incondicionalitat en 
l'amnistia, normalment col·lectiva, de tots els membres del règim anterior. 

 
 

2.1.4. Focalització en justícia o camins intermedis menys 
agressius (healing) 

 
És important establir com una societat i els seus actors principals (intentant ser 
extensius en el triple plantejament d'actors segons Lederach) defineixen justícia i "cura 
col·lectiva" per trobar terceres vies intermèdies més enllà de judicis Nurembergians o 
amnisties absolutes. I entendre, en tot cas, quina és la prioritat del país, l'aplicació de 
la més severa justícia o la de trobar camins intermedis possibilistes. Aquest fet té 
importants repercussions en el mandat que es podrà donar a la Comissió (si és que 
aquesta es veu com una opció factible), i la percepció d'èxit quan les investigacions 
hagin estat completades.  
 
 

2.1.5. Suport de l'opinió pública a la creació d'una Comissió  
 
El suport a la creació d'una Comissió és clau i inclou: públic general, partits polítics, 
estaments militars i ONG's més societat civil (actors de Lederach). Com més suport 
públic hi hagi, més obert i transparent serà el procés de creació de les CV i més 
entenedors i extensibles seran els resultats de la Comissió. Un baix suport significarà 
una falta important de cooperació de la societat civil i possiblement l’establiment d’una 
CV dissenyada tecnocràticament per un panell de decisors experts. 
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2.2. Qui la promou. Esponsorització i acte de creació 
 
La legitimitat d'una CV queda afectada profundament per l'autoritat moral de qui la 
promou, pel moment i la duració en ser establerta i pels grups implicats en la seva 
creació i disseny. No estem parlant encara de qui la conformarà, és a dir, dels 
comissionats i treballadors, sinó dels homes o organismes que l’auspicien. 
 
És convenient recordar el que expressava en nota pública la Asociación Nacional de 
Familiares de Detenidos, Secuestrados, Desaparecidos del Perú: 
 

Una Comisión de la Verdad y Reconciliación en la que queremos creer, pero estos 
largos años de caminar nos convirtieron en seres desconfiados e incrédulos y nos 
preguntamos si ¿esos miembros de esa Comisión serán merecedores de esta humana 
y noble misión de encaminar la verdad hacia la reconciliación? Es cierto que son 
profesionales, intelectuales, idóneos, con títulos y grados que cualquier mortal quisiera 
tener; pero, ¿alguna vez, durante los años de violencia, fueron solidarios, alzaron su 
voz de protesta frente a cualquier acto cruel e inhumano, mostraron ese principio de 
altruismo de defender la vida de los demás, arriesgando sus propias vidas? O ¿es que 
acaso fueron unos simples críticos y espectadores? Para oír el testimonio doloroso de 
los demás, hay que ser merecedores no con grados o títulos de doctor o licenciado, 
sino mostrando ese gesto humano, noble y puro, de sentir el dolor de los demás sin ser 
jueces ni verdugos. 

 
Asociación Nacional de Familiares de Detenidos, Secuestrados, Desaparecidos del Perú 

(2002) 
 
Els components d'aquest factor de disseny són: 
  
2.2.1. En nom de qui o sota els auspicis de qui es constitueix la Comissió 
2.2.2. Establiment de la Comissió en relació amb el moment de transició o 

finalització dels abusos de drets humans 
2.2.3. Com i de quina manera la societat civil s'involucra en la 

creació/esponsorització d'una CV  
 
 

2.2.1. En nom de qui o sota els auspicis de qui es constitueix la 
Comissió 

 
Un ampli espectre d'actors poden ser els que engeguen un procés que porti a la 
creació d'una CV. La majoria de Comissions han estat posades en solfa a partir 
d'organismes executius dels països on s'han desenvolupat (Xile), la majoria d'elles a 
partir d'un decret presidencial (també a Nigèria) i en menor mesura per part del 
legislatiu, com el Parlament en ple en el cas sud-africà. En alguns casos han estat 
l’executiu i el legislatiu de manera conjunta els qui han auspiciat una Comissió, com a 
la República Democràtica del Congo). En una minoria dels casos han estat 
auspiciades per les Nacions Unides (Timor Oriental a través de la UNTAET) o ONGs 
internacionals i nacionals que treballen pels drets humans a partir d’un acord de Pau 
(El Salvador) i també han estat establertes per part d’un monarca com en el cas del 
Marroc. És important determinar sota els auspicis de qui es constitueix la Comissió per 
tal d'observar-ne la legitimitat, la possibilitat d'accés a determinats arxius per a les 
seves investigacions i la familiaritat amb la situació política del país. No hi ha un origen 
millor que un altre, sinó que l’important és que aquest s’adeqüi de la millor manera a la 
realitat en la qual ha d’operar per obtenir d’inici la màxima legitimitat. 
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2.2.2. Establiment de la Comissió en relació amb el moment de 

transició o finalització dels abusos de drets humans  
 
En la majoria de casos, com ja hem esmentat, les Comissions es duen a terme en 
moments de canvi, poc després que un nou govern hagi pujat al poder o s'hagi signat 
un acord de pau en situacions de conflicte civil. En general, com més temps passa 
entre el canvi de règim i l'establiment d'una CV, més dificultós resulta obtenir un suport 
majoritari a la Comissió i, a la vegada, en trobar-nos més lluny del moment en què els 
abusos de drets humans van ser realitzats, hi ha menys testimonis en funció de  
l'evolució demogràfica de les víctimes i responsables d'aquests episodis, i amb menor 
possibilitat d'obtenir evidències materials (escrits...). Amb tot, en aquests casos es pot 
intentar guanyar en participació i consens civil real en la creació de la Comissió. Hem 
comentat especialment els casos com els dels aborígens australians o al Canadà, per 
citar dos exemple sovint exclosos dels llistats de Comissions de la Veritat i englobats 
sota l’epígraf de Comissions d’Esclariment Històric. 
 
 

2.2.3. Com i de quina manera la societat civil s'involucra en la 
creació i/o esponsorització d'una CV 

 
La societat civil pot involucrar-se en la creació d'una CV en moments diferents, a 
diferents nivells i amb diferent intensitat. Els actors de la societat civil poden ser 
ignorats i silenciats o poden actuar com un important lobby de pressió per a la seva 
creació, actuant de canalitzadors d'inquietuds de la població i d'assessors del govern, 
així com aportar important documentació sobre abusos de drets humans duts a terme 
recollits abans que s'iniciessin les vistes de les Comissions. En el cas de l’Argentina, 
Xile o Sud-Àfrica ha estat més que evident i en el cas sud-africà la tasca de múltiples 
institucions civils i religioses va donar lloc a fòrums de debat previs a la Comissió 
sense els quals aquesta hagués estat impensable en els termes en què es va 
concebre finalment. Parlem d’IDASA o del Consell d’Esglésies Sud-africanes, per 
posar dos exemples ben concrets i que seran citats al llarg d’aquest document. En un 
pas més, els responsables d'institucions civils poden ser convidats a presentar 
propostes en el disseny, procediments o tipus de treballadors que hi haurien d'estar 
presents (cas del Khulumani Suport Goup sud-africà, per exemple). El grau 
d'implicació de la població en la creació d'una CV és un dels factors determinants en la 
seva major acceptació entre el públic pel grau de compromís i involucració cívica que 
representa. 
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2.3. El mandat possible d’una CV 
 
El mandat que rep una CV exposa el seu propòsit, els seus poders i les seves 
limitacions.  
 
Els anomenats “termes de referència” enumeren les característiques de les 
Comissions respecte dels seus poders d’investigació. En limiten o enforteixen les 
seves possibilitats d’investigació, defineixen exactament els abusos i els responsables 
d’abusos que la Comissió haurà d’investigar, i fixen el cronograma i l’àmbit geogràfic 
de la investigació de la Comissió. Normalment expliciten a qui i quan s’haurà de lliurar 
un informe final, i a vegades, i cada vegada més, s’expliciten el tipus de 
recomanacions que s’espera que es facin i que haurien de ser incloses a l’informe i si 
els noms dels responsables d’abusos hauran d’incloure’s igualment o no en aquest 
informe.203  
 
Tots els mandats es mouen en una tensió dinàmica entre el text del mandat original i 
les interpretacions que sobre aquest text es donen durant el treball d’una Comissió de 
la Veritat. Les categoritzacions que prenem en la nostra anàlisi es basen més en els 
textos dels mandats, com a font metodològica primària, però les interpretacions no 
s’han de menysprear ja que és en la seva posada en pràctica quan sorgeix la 
controvèrsia. Un cas paradoxal és el d’Sri Lanka que va dividir la seva actuació en tres 
àrees geogràfiques204. En cada cas l’aplicació dels termes de referència o del mandat 
va ser duta a terme de manera diferent. Una primera estava orientada a la identificació 
dels responsables de violacions i a recomanar-ne la seva persecució; la segona, es va 
orientar més en la pèrdua financera de cada família i en les reparacions necessàries 
que se’ls havia de fer; i una tercera, en un to més acadèmic, propugnava la 
reconciliació i la psicologia de guariment nacional.  
 
És important, doncs, que la flexibilitat interpretativa es trobi dins d’uns estàndards 
comuns que no desmereixin la coherència interna de l’informe final. 
 
Com a components importants relacionats amb el mandat, assenyalarem:  
 

2.3.1. L’abast de la investigació pel que fa als diferents tipus de violacions dels 
drets humans 
2.3.2. La investigació del paper de la comunitat internacional durant el conflicte 
2.3.3. Horitzó temporal per a la investigació 
2.3.4. Horitzó geogràfic per a la investigació 
2.3.5. Poder legals d’investigació 
2.3.6. Anomenament de noms 
2.3.7. Accés als arxius estatals/militars i a altres recursos d’informació 
2.3.8. Proposta/abast de les recomanacions 
2.3.9. Claredat operacional de mandat 

                                              
203 HAYNER, P. B. (1994). "Fifteen Truth Commissions-1974 to 1994: A Comparative Study". 
Human Rights Quarterly, (Vol. 16, núm. 4), pp. 597-655. 
204 Final Report of the Presidential Commission of Inquiry into Involuntary Removal and 
Disappearances of Persons in Western, Southern and Sabaragamuwa Provinces, Presidential 
Commission of Inquiry into Involuntary Removal and Disappearances of Persons in the Central, 
North Western, North Central and Uva Provinces and Presidential Commission of Inquiry into 
Involuntary Removal and Disappearances of Persons in the Northern & Eastern Provinces, 
1997 April 1998. Infromes Finals accessibles  
<http://www.disappearances.org/news/mainfile.php/reports_srilanka/> 
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2.3.10. Grau de flexibilitat/llibertat permesa per mandat  
 

2.3.1. Abast d’investigació en relació als tipus de violacions dels 
drets humans  

 
El mandat de les Comissions estableix de manera general un mínim de dos objectius 
clars a assolir: la investigació o clarificació de les violacions serioses del passat i el 
treball adreçat a a la prevenció de violacions similars en el futur. Sovint, a més, vénen 
acompanyats d’altres objectius com la reconciliació nacional (Xile o Sud-Àfrica), 
reconciliació entre víctimes i perpetradors (Timor Oriental), dignificació de les víctimes 
(el Perú), o consolidació de la pau i la democràcia (el Congo).  
 
Per tal que una Comissió de la Veritat sigui efectiva, és important que les violacions de 
drets humans més freqüents estiguin cobertes per la investigació. S’ha de tenir en 
compte en aquests casos el trade-off que es dóna entre el volum de treball que les 
investigacions de les Comissions poden assumir d’acord amb les pressions de temps, 
diners i personal que normalment sofreixen (veure l’apartat de recursos). 
 
El dissenyador del mandat d’una Comissió ha d’enfrontar-se a dues eleccions 
bàsiques pel que fa a l’abast de la investigació. Que aquesta sigui àmplia, és a dir, que 
cobreixi els principals tipus d’abús; o bé selectiva, que en cobreixi només alguns 
d’explícitament concrets però representatius. 
 
Però fins i tot en aquests casos, els patrons d’abús; però, fins a quin punt? Hem 
comentat que inicialment es tracta d’investigar severes violacions dels drets humans. 
Però, on és el límit? Generalment, el límit ha estat el de l’ extrema violència o repressió 
física i psíquica (tortures, assassinats, execucions sumàries) i de manera molt evident 
hi ha hagut una focalització en la recerca de desapareguts ocorreguda de manera 
sistemàtica. És a dir, que el terror ordinari que es pot manifestar en forma de 
deportacions, confiscacions, privació de moviments... ha quedat sovint fora del mandat 
de les comissions.  
 
Amb tot, i fins fa ben poc, fins i tot en els mandats més amplis, les Comissions han 
estat incapaces de documentar certs abusos que la població coneix àmpliament. I ens 
referim especialment a aquells que han patit les dones, com l’abús sexual i les 
violacions o tots aquells referits a la infància. Es només en els darrers cinc anys que 
auspiciats per l‘UNICEF i l’ONU s’ha introduït decididament l’òptica del gènere i de la 
infància en l’anàlisi dels abusos sistemàtics ocorreguts. Inicialment, s’argumentava que 
aquesta manca d’informes es devia a l’estigma social que comporten les violacions 
que li genera a la víctima, en particular si ha de testificar de manera pública o si sap 
que el seu testimoniatge ha d’estar publicat en un informe que es farà públic. Però el 
tractament professional del fet ha anat resolent de mica en mica aquesta possible 
derivada i ja des de Sud-Àfrica mateix es van realitzar sessions amb comissionats 
estrictament femenins i es permetia el testimoni rere vidres fumats o lluny de càmeres i 
micròfons. En la Comissió d’Haití, ja en els termes de referència, s’explicita que 
s’haurà de prestar atenció especial als crims de naturalesa sexual contra les dones 
duts a terme amb finalitats polítiques, i a Sierra Leone es fa especial èmfasi als drets i 
abusos que reben els infants.  
 
L’informe de Guatemala inclou un capítol concret quant a aquesta realitat, 
especialment en el cas de les dones de l’ètnia maia. Hi ha hagut un debat sobre si les 
violacions a dones tenien un rerefons polític o no, i si, per tant, s’havien d’incloure en el 
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si dels debats de les Comissions. El debat ha conclòs inequívocament, entenent que 
les violacions sistemàtiques sí que tenien un rerefons polític que fa que la seva inclusió 
en l’anàlisi dels fets sigui absolutament pertinent i desitjable.  
 
Segons Hayner, els temes de referència haurien de ser suficientment amplis i 
sensibles per permetre una investigació de tots els tipus d’abús, deixant a la Comissió 
quins casos o pràctiques específiques es poden investigar en l’informe. 
 
L’ONU, en el seu darrer informe citat, estableix que seria oportú que les Comissions 
analitzessin també els crims econòmics i culturals. És una via a explorar tot i que al 
final no té tant a veure amb la possibilitat que es faci sinó de com aquestes 
investigacions poden o no realitzar-se amb el finançament adequat. 
 
Finalment, una derivada òbvia: allà on hi ha hagut atrocitats per part de l’Estat 
repressor, només aquests seran els abusos que la Comissió haurà de documentar. En 
cas de guerra civil o enfrontaments armats, generalment es demanarà la investigació 
de totes les parts en conflicte sota la premissa que davant del jus ad bellum, s’han de 
complir també les derivades marcades pel jus in bellum (la guerra justa). 
 
 

2.3.2. El paper de la comunitat internacional durant el conflicte 
 
Un element interessant és veure fins a quin punt els mandats demanden que en els 
informes finals de les Comissions de la Veritat hi consti una anàlisi o comentari del rol 
dels actors internacionals en la política de violència en el si del seu país. La majoria de 
les Comissions no han investigat el paper internacional en profunditat i ben poques 
han fet esment a aquest element en el seu informe final.  
 
La comissió del Txad és possiblement la que ha anat més lluny en aquesta àrea i tot i 
que no es tracta d’una de les cinc Comissions d’anàlisi creiem interessant incorporar la 
seva exposició: 
 

The United States of America heads the list of countries that actively provided the 
Directorate of Documentation and Security (The Intelligence Service) with finantial 
material and technical suport. It trained it, supported it and contributed effectively to its 
growth, up to the time of the dictators fall. The american advisers from the embassy 
qhere regular guess of the DDS director. In addition, France, Egypt, Irak and Zaire, all 
contributed financing, training and equipment or shared information. 205 

 
Increïblement, en el cas de El Salvador no fa cap comentari sobre el rol dels actors 
internacionals. D’acord amb el president de la Comissió no tenien recursos per fer-ho i 
havien de dedicar els que tenien a acomplir la seva missió principal que era la 
d’esclarir les circumstàncies i tipus de violència política en el seu país. En el cas xilè 
també se’n diu ben poca cosa i simplement es comenta que els Estats Units van 
mantenir una relació fluïda amb el règim xilè. 
 
Les Comissions recents sembla que estan tractant aquest tema més directament i amb 
major honestedat (i amb més recursos). En el cas de Guatemala, s’exposa el context 
de la Guerra Freda i la doctrina americana sobre això, com un dels factors subjacents 

                                              
205 Report of the Comisión of Inquiry. Chad extret de KRITZ, N. (1995). Tansitional Justice: How 
emerging democracies rekon with forme regimes, pp. 45-46. Washington: US Institute of Peace 
Press. 



 164

a la brutal guerra civil que va patir el país. En una visita posterior de Bill Clinton al país, 
un cop fet públic l’informe final, aquest va reconèixer públicament que havia estat un 
error que els Estats Units haguessin donat suport a les forces militars implicades en 
aquest conflicte armat i repressiu i va dir que els Estats Units no han de repetir aquest 
error.206  
En el cas sud-africà, per exemple, es van dur a terme vistes sobre els comportaments 
de multinacionals però no sobre països tercers i, malgrat això, encara ara s’està litigant 
contra empreses que van recolzar l’apartheid per tal que compensin els seus abusos 
en aprofitar-se d’un règim que, com és conegut, és considerat autor de un crim contra 
la humanitat. 
 

2.3.3. Horitzó temporal per a la investigació 
 
Els mandats de les Comissions de la Veritat també aclareixen quines fases del 
conflicte es troben subjectes a escrutini. És essencial per la legitimitat d’una Comissió 
establir si tots els períodes rellevants durant els quals s’han produït les grans 
violacions dels drets humans estan oberts a investigació o no. No sempre és evident. 
La controvèrsia a Sud-Àfrica sobre quines havien de ser les dates de tall va ser llarga i 
complexa abans no es va fixar el període 1960-1994 (per què no començar el 1948 per 
exemple, amb la victòria del Partit Nacional?). En el cas del Marroc el període 
d’investigació encara era més ampli, del 1956 al 1999; en el cas de Guatemala, del 
1962 al 1996; a Alemanya, del 1949 al 1989; i en general es centren en els períodes 
en els que es va cometre la part més àmplia de les grans violacions de drets humans. 
 

2.3.4. Horitzó geogràfic per a la investigació 
 
Una Comissió no hauria d’excloure de manera explícita certes àrees geogràfiques de 
l’escrutini de les investigacions. Hauria també d’esforçar-se per ser present i tenir 
accessibilitat a totes les àrees a investigar, encara que siguin a l’estranger, la qual 
cosa, a la pràctica, ha resultat ser la tasca més difícil. Cap de les Comissions 
estudiades ha limitat de manera explícita l’àrea geogràfica en la qual les investigacions 
haurien de ser dutes a terme. Algunes de les Comissions, tanmateix, han experimentat 
problemes d’accés a remotes àrees rurals i per això pot resultar problemàtic trobar 
testimonis en totes les àrees rellevants. En d’altres, s’han generat problemes per 
demanar investigacions fora del territori nacional del país on actua la Comissió, que 
amb dificultats i sempre que hi ha hagut recursos, s’han acabat realitzant (Sud-Àfrica-
Moçambic com a exemple paradigmàtic). En el cas de Libèria, per primera vegada s’ha 
treballat amb la diàspora però no es tractaria en aquest cas d’un estudi del què va 
passar a l’estranger sinó d’una actuació amb persones que es troben a l’estranger i 
que poden aportar llum del que va passar en un determinat moment en un país 
concret. 
 
 

2.3.5. Poders legals d’investigació 
 
Els poders legals garantits a les Comissions de la Veritat afecten la percepció de fins a 
quin punt la seva posada en marxa és seriosa i contribuirà a posar en clar l’existència 
de grans violacions de drets humans. La possible limitació per garantir un procés 
mínimament just és una de les principals preocupacions dels ciutadans. Equipar una 
Comissió amb amplis i forts poders judicials requerirà de fortes mesures i 
                                              
206 HAYNER, P. (2001). Op. Cit., p.77. 
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salvaguardes processals, de tal manera que quedi legitimada a ulls de víctimes i de 
perpetradors. En aquesta direcció, cal recordar les advertències de Ambos i Freeman 
citades anteriorment en aquest document.  
 
Els exemples d’atribució de poders més evidents són l’existència o no de poder de 
citació (subpoena power), el poder de recerca i captura (d’informació o documents) i 
els diferents canals i connexions que es dotin per relacionar-se amb el sistema judicial.  
 
Les primeres Comissions a Amèrica Llatina tenien ben poca capacitat i poder 
d’actuació. Per contra, les Comissions dels països de la Commonwealth han tingut 
sempre un grau més alt de poders per investigar i molt especialment després de la 
Comissió sud-africana.  
 
Un dels altres poders que caldrà abordar és el de la capacitat de celebrar vistes en 
públic o no, com tractem en el punt que segueix. 
 
El poder de citació (subpoena power) 
Quan parlem del poder de citació ens referim tant al poder de citació de testimonis 
com al poder de requerir documents i objectes que es troben en poder d’una persona o 
institucions i empreses.  
 
Han estat moltes les Comissions que han tingut aquest poder: Uganda, el Txad, Sri 
Lanka, Haití, Sud-Àfrica, Nigèria, Timor Oriental, Sierra Leone, Libèria o la República 
Democràtica del Congo. La Comissió coreana no la tenia explicitada com a tal, però 
podia multar amb deu milions de wons una persona que refusés aparèixer davant de la 
Comissió. En aquest sentit, és important que no acceptar una citació tingui unes 
conseqüències clares i conegudes per part dels qui la poden rebutjar o acceptar 
(multa, presó...). D’igual manera hauran de quedar clars els motius pels quals una 
citació pot ser rebutjada (problemes de forma...) i el procediment pel qual ha de ser 
executada. 
 
En tots els casos queda clar que el poder de citació s’ha d’emprar com ús de darrera 
instància. En el cas sud-africà, per exemple, va ser molt poc emprat. Només en el cas 
de PW Botha es fa fer efectiu per la seva reiterada negativa a col·laborar des de l’inici. 
 
Les citacions poden sorgir de les mateixes Comissions (que és el més desitjable) o bé 
de les autoritats judicials amb les quals s’hauria de col·laborar, com en el cas de Sierra 
Leone.207 

Section 27. The TRC shall exercise powers generally in any matter, manner and form 
and for any purpose related to the fulfillment of the objects expressed in this Act, and 
without limiting the generality thereof, it shall have powers to (...) 

b. Recommend at least three lawyers from which the Head of State shall, with the 
advice and consent of the National Legislature, appoint and commission a Special 
Magistrate ranking as a Circuit Judge. The Special Magistrate shall: 

i. Have a minimum staff and shall issue or cause to be issued a warrant of search and 
seizure, warrant of arrest for contempt, subpoenas, and citations to procure information 
and testimonies in furtherance of the work of the TRC to visit any establishment or place 
without giving prior notice, and to enter upon any land or premises for any purpose 

                                              
207 Act to Etablish the Truth and reconciliation Commission of Liberia (2005). s.27(b) (i), de 12 
d’abril de 2005.  
Veure <http://trcofliberia.org/about/trc-mandate/> 
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which is material to the fulfillment of the TRC mandate and, in particular, for the purpose 
of obtaining testimonies which may be vital to the work of the TRC. 

Per tal que siguin realment efectives és recomanable que hi hagi unanimitat o majoria 
entre els comissionats i en qualsevol cas és un poder que no hauria d’exercir l’staff de 
la Comissió sinó els comissionats. 
 
Poder de recerca i captura 
És conegut que el tipus més comú d’ordres judicials són de recerca i captura i moltes 
de les Comissions han pogut gaudir d’aquest poder per tal de desenvolupar la seva 
tasca, d’acord amb el que s’especificava al seu mandat. Ha estat el cas de Sud-Àfrica, 
Nigèria, Timor Oriental, Ghana, Sierra Leone, Libèria i la RD del Congo.  
 
De manera anàloga al que hem comentat anteriorment, és clau que la Comissió actuï 
amb el màxim de respecte perquè sigui processalment justa en l’emissió d’ordres 
d’arrest i recerca de persones i, en aquest cas sí, amb la col·laboració judicial 
necessària. La feblesa jurídica de les Comissions fa que sovint aquestes ordres hagin 
de ser justament molt estrictes en l’abast, fons i formes per evitar qualsevol problema 
posterior: En el cas de Timor Oriental,208 el punt 15 de la llei que crea la Comissió és 
clar: 

15.1. The Commission may request an Investigating Judge of the District Court to issue 
a search warrant to enable police authorities to search premises considered to contain 
evidence relevant to a Commission inquiry. 
15.2 An Investigating Judge of the District Court shall only issue a search warrant if he 
or she is satisfied that there are reasonable grounds to believe that such search would 
produce evidence necessary for the Commission’s inquiry. 
15.3 A copy of the warrant shall be furnished to any person who resides or is present at 
the premises at the time the warrant is executed. The warrant shall contain the 
following: 
(a) identification of the Investigating Judge; 
(b) identification of the inquiry of the Commission relevant to the search; 
(c) identification of the locations and items to be searched; 
(d) the reason for the search; 
(e) the authority to search for and seize particular items; and 
(f) the hours of its execution and the duration of its validity. 

 
En tots els casos és necessària la col·laboració amb els cossos de seguretat (quan 
sigui possible), els quals seran els encarregats de portar l’ordre de cerca i captura a 
bon port. 
 
Un apunt final 
Històricament les Comissions havien tingut sobretot unes activitats encaminades a la 
recerca de la veritat de determinats casos i, en particular, en el cas de desaparicions. 
Amb tot, com hem descrit, hi ha hagut una evolució cap a una activitat que permetia 
també l’aplicació de determinats elements d’adjudicació i retribució: l’atorgament 
d’amnisties (com en el cas sud-africà), la capacitat de formalitzar contractes per dur a 
terme serveis comunitaris entre responsables d’ofenses i una determinada comunitat 
beneficiària a la qual va infligir els seus danys (com al Timor Oriental, un cas 
especialment particular i difícilment traslladable) i el poder de dispensar 
compensacions financeres a les víctimes directament i no en unes recomanacions 
(com al Marroc o Fiji). Aquesta realitat no ens ha de fer perdre l’objectiu primordial de 

                                              
208 UNTAET/REG/2001/10 de 13 Juliol 2001. Regulation Nº. 2001/10 on the establishment of a 
Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor. Secció 15. 
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tots aquests poders atorgats que no és altre que l’esclariment de les causes principals 
que van generar abusos massius dels drets humans. 
 

2.3.6. Anomenar els culpables i les víctimes. Publicitat de les 
investigacions amb assignació de responsabilitats 
individuals  

 
a) Anomenar als responsables d’ofenses.  

Un dels factors que més controvèrsia ha generat en les Comissions de la Veritat és si 
aquestes haurien d’anomenar públicament aquells individus trobats responsables de 
crims contra els drets humans. Aquest és, sens dubte, un instrument particularment 
important del que poden disposar les Comissions de la Veritat. El problema està en la 
contradicció entre dos principis. El primer és que un procés just requereix que els 
individus acusats de crims puguin defensar-se abans de ser anomenats com a 
culpables. Aquest procés just és violat si una Comissió que no representa cap Tribunal 
de justícia i no té els mateixos procediments estrictes anomena individus responsables 
de certs crims. El segon principi afecta al fet que dir la veritat completa, com es 
requereix en l’informe final de les Comissions, demanda anomenar les persones 
responsables de crims contra els drets humans quan hi ha una evidència clara de la 
seva culpabilitat. Anomenar noms és part del procés de dir la veritat i és especialment 
important quan el sistema judicial no funciona correctament. 
 
Sabem que un dels elements comuns a tots els mandats de les Comissions és el 
d’investigar violacions de drets humans ocorreguts en conflictes pretèrits. En aquest 
context, han d’anomenar els noms dels que són aparentment culpables? 
 
Una acusació que es demostri irrefutablement falsa podria fer perdre a la Comissió 
tota credibilitat. Per això les Comissions haurien d’actuar amb el màxim de pulcritud 
formal i aparèixer com a creïbles i amb autoritat davant la institució que l’esponsoritza, 
a qui es deu i es dirigeix. Perquè sovint allò que diu la Comissió, malgrat no ser 
certament un veredicte judicial, és vist per la població i pels mateixos mitjans de 
comunicació com una veritat força creïble, i per tant, totes aquelles persones que 
quedin anomenades com a responsables d’ofenses en certa mesura veuran la seva 
presumpció d’innocència tocada, amb poca possibilitat legal i efectiva de 
rescabalament. Les unitats d’investigació de les Comissions no actuen com les d’un 
procés judicial però per evitar pèrdua de credibilitat s’haurien de comportar d’igual 
manera. 
 
Hi al almenys tres punts a favor d’anomenar els noms de responsables: 

1. L’assignació de responsabilitats individuals és part de l’obligació de la Comissió 
a l’hora d’exposar la veritat.  

2. Anomenar els responsables pot fer-se de manera paral·lela o complementària a 
la persecució criminal, ja que, més enllà d’aquesta, publicar-los pot expressar 
la repulsa social dels comportaments criminals. 

3. Anomenant els responsables la Comissió pot donar a les víctimes una certa 
sensació de justícia. 

 
Amb tot pot tenir també alguns problemes importants:  

1. En alguns casos l’atribució individual de responsabilitats pot ser impossible, per 
una manca evident tant de temps d’investigació com de recursos per a dur-la a 
terme. 
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2. En alguns casos, en un context de transició, anomenar noms pot posar en 
tensió els ponts que es puguin estar establint entre diferents parts en conflicte. 
Hayner explica molt bé com el president de El Salvador, amenaçava a la 
Comissió i la instava a no anomenar cap nom, perquè fer-ho comportaria la 
possibilitat d’un cop d’Estat.209 Calia afegir a més, la possibilitat de que 
s’aprovés una llei d’amnistia que afectés tots els qui fossin anomenats. 

3. En zones amb una participació generalitzada de la ciutadania en els abusos 
(l’espionatge a la RDA, el conflicte interètnic a Sierra Leone...) es pot donar el 
cas d’exercicis d’arbitrarietrat. Cal, doncs, vigilar que l’anomenar noms no 
generi sensació d’injustícia i ressentiment. 

4. En alguns casos, el fet d’anomenar culpables pot posar en risc a les víctimes, 
comissionats i staff de la Comissió. D’acord amb Hayner, el cas d’Haití és un 
cas clar on aquesta realitat va operar. 
 

The commission feared that thre could be retailiation against named 
perpetrators, especially if the public assumed the possibility of courtroom 
justice was extremely remote, a reasonable conclusion given the dismal 
record of trials in haiti for thes kind of crimes.210 

 
Hayner esmenta que la Comissió va acabar redactant un informe confidencial on 
s’anomenaven els responsables de grans violacions, que va ser lliurat al president 
amb la recomanació que aquests noms es fessin públics només un cop haguessin 
començat les accions legals contra els mateixos. 
 
5. Finalment, en alguns casos, com en el de Xile, es va optar per no anomenar 

noms d’acord amb el caràcter no judicial de la Comissió i la manca de poders 
d’investigació potents. Un personatge com José Zalaquett, clau en la Comissió 
xilena i un dels personatges que en va difondre més les seves virtuts en fòrums 
internacionals, ha argumentat que quan les Comissions comencen a aportar 
culpes individuals violen els principis bàsics de la bona administració de la 
llei.211 

 
Molts advocats de drets humans argumenten que la Comissió hauria d’anomenar els 
noms dels responsables, especialment en països on no hi ha uns sistema judicial 
imperant. Es tractaria de simples informacions i no de pronunciaments de culpabilitat. 
Però sempre s’hauria de mantenir un procés amb garanties. A la pràctica moltes 
Comissions han permès -però no obligat- els seus comissionats a finalitzar la seva 
tasca amb un informe.  
 
Algunes de les Comissions que ho han permès han estat la de Sud-Àfrica, la de El 
Salvador, la del Txad, Sri Lanka, el Perú, Timor Oriental, Ghana, Sierra Leone, la RD 
del Congo o Libèria. 
 
Per tot plegat, les Comissions haurien de tenir en compte les consideracions que 
segueixen: 
 
Evidències i fonts 

                                              
209 HAYNER, P. (2002). Op. Cit., p. 115. 
210 HAYNER, P. (2002). Op.Cit., p. 123. 
211 HAYNER, P. (2002 Op.Cit., p.128. 



 169

Les evidències amb què han de treballar han de ser clares i han de complir elements 
de rellevància, valor provatiu i credibilitat.212 Així, caldrà assegurar-se de les fonts, 
intentar que aquestes siguin sempre múltiples i es corroborin entre si per minimitzar el 
risc d’error. En el cas de El Salvador s’esmentava que, per anomenar un nom, es 
requerien almenys dues fonts creïbles i independents, i creava diferents tipus de 
categories per mesurar l’evidència: Abrumadora evidència, evidència substancial i 
evidència suficient (en aquest cas no s’admetia anomenar la persona).213 En l’informe 
final de Sierra Leone també esmenta que anomenarà noms i exposa algunes de les 
consideracions preses per part dels comissionats. 
 

5. In certain circumstances, findings  were also made in respect of individuals. These 
circumstances included: 
o  Where the individual in question had sufficient opportunity during a hearing  or 
interview to respond to an allegation; or where the individual  was supplied  with written  
questions and could have responded in writing; and  
o  Where the Commission was satisfied that the information or evidence at its disposal 
pointed overwhelmingly to a certain conclusion.  
6.  The Commission made findings in respect of groups and individuals  after careful 
deliberation.  Following months of research  and investigation, staff members  placed 
their research conclusions before the Commissioners in  aseries of workshops.  These 
conclusions were interrogated and debated by the Commissioners.  
7,,The standard of proof employed was not that used by criminal courts of law, namely 
proof  beyond  a reasonable doubt.  The Commission  did not  make findings on 
questions of innocence or guilt.  It made factual findings in relation to responsibility  and 
accountability. The standard  of proof utilised by the Commission was therefore more  
akin to  the preponderance or  balance of Probabilities. 214 

 
La Comissió sud-africana va actuar diferentment, va aplicar el mètode de balança de 
probabilitats en cas que hi haguessin suficients evidències de culpabilitat institucional o 
individual. En aquest cas, es podia considerar suficient una sola font.215 

 
In view of the Commission’s commitment to human rights, it approached theissue of naming 
perpetrators in a number of different ways: 

a) No naming occurred where the identities of individuals and institutions involved 
were unclear. 

b) In many cases, where the Commission had insufficient information to send out 
section 30 notices (see chapters on Legal Challenges and Methodology and 
Process) to persons allegedly implicated in gross violations of human rights, such 
alleged perpetrators were not named.  

c) Institutions but not individuals were named where only the institution could be 
identified. In addition, only the institution was named where the identities of both 
individuals and institutions were clear, but where it was not possible to verify or 
clearly determine excessive force or illegitimate claims of self defence. In these 
situations, it was important to protect the accused individual against potentially 
unfair accusations. 

d) Naming of both individual(s) and institution(s) occurred where sufficient evidence 
was available to make a finding on the balance of probability and after completion 
of the correct procedure. This was not a finding of (legal) guilt, but of responsibility 
for the commission of a gross violation of human rights. 

                                              
212 Veure el desenvolupament detallat dels conceptes a FREEMAN, M. (2006). Op. cit., p.277-
280. 
213 ONU (1983). From Madness to Hope: The Twelve-Year War in El Salvador. Report of 
theComission on the Thruth for El Salvador. Document UN DOC S/25500, annex. 
214 Sierra Leone Truth and reconciliation Final Report (2004) Vol 2. Chapter 2. Paràgraf 5, 6 i 7. 
215 TRC Final report. (1998) Vol 1. Chapter 4. Paràgraf 157. 
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Un cop la Comissió ha decidit sobre el fet “d’anomenar noms” i la manera de ponderar 
la seva inclusió en un llistat, cal establir almenys dues coses més: la notificació 
d’aquest fet a qui serà formalment anomenat com a responsable de grans violacions 
de drets humans, i la manera com aquest apareixerà anomenat en la redacció de 
l’informe final. 
 
La notificació i anàlisi de possibles rèpliques 
Abans de publicar l’informe final, la Comissió haurà de notificar als responsables 
d’ofenses la seva inclusió en l’informe final. Aquestes persones haurien de tenir 
l’oportunitat de defensar-se de forma escrita o presencial davant de la Comissió a 
través del procés que determini la Comissió en qüestió. Aquest fet és essencial per 
donar opció a una rèplica que permeti, si és el cas, modificar la inclusió d’aquesta 
persona a lesmentat llistat. Hayner explica que el comissionat sud-africà Richard 
Lyster exposava que, en determinats casos, aquesta va ser la pràctica amb la qual la 
TRC sud-africana va operar en casos clars d’error. I, amb tot, aquesta és una opció 
que no surt plantejada en cap dels mandats de les diverses Comissions. 
 
Així, la Comissió ha de localitzar l’individu, ha de preparar el document i enviar-lo 
exposant les evidències que la CV ha obtingut. Finalment, ha de processar la resposta 
per si cal que modifiqui la redacció del seu informe final. En el cas sud-africà la 
impossibilitat de trobar i notificar el fet a algunes persones va fer impossible que el seu 
nom quedés inclòs a l’informe final. 
 
El dret a rèplica s’ha exercit generalment de forma escrita (com en el cas de De Klerk, 
que va respondre amb un escrit de dues mil pàgines i amb accions judicials contra la 
CVR just un dia abans que aquesta publiqués el seu informe final).216 Quan hi ha 
rèplica, la Comissió l’ha de prendre en consideració però fins al punt on pugui seguir 
essent operativa en funció dels seus recursos. 
 
Com anomenar els culpables 
Anomenar els responsables d’ofenses es pot fer de manera explícita o implícita.  
 
En el primer cas, la Comissió assigna responsabilitats individuals i el fet pot quedar 
consignat en un informe final, com en el cas de El Salvador, el Txad (que va incloure 
fins i tot fotografies dels responsables d’ofenses), Sud-Àfrica, Sierra Leone o el Perú. 
En alguns casos les investigacions poden revelar-se però de manera més confidencial, 
emetent un informe només per a la institució que va esponsoritzar la creació de la 
Comissió, com en el cas de l’Argentina, el Marroc o Haití. 
 
Alternativament, i malgrat ser menys desitjable, la manera d’anomenar els 
responsables d’ofenses pot ser indirecta; aquesta manera ha estat força emprada en 
casos on la Comissió no tenia explícitament plantejada l’opció d’anomenar els 
culpables o la tenia directament prohibida, com en el cas de Xile, en què l’article segon 
del Decreto Supremo 355217 diu: 

 

                                              
216 Les primeres versions consultades encara tenien ratllat en negre la part en la que 
s’exposava tot el referent al darrer president de la Sud-Àfrica de l’apartheid De Klerck. 
217  Decreto Supremo Nº 355. Poder ejecutivo. Ministerio de Justicia, Subsecretaria del Interior 
Crea Comisión de Verdad y Reconciliación.  Santiago, 25 de Abril de 1990. Art 2. 
<http://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-
comisiones/Creacion-Comision-Rettig.pdf> 
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Artículo segundo:   
En caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los 
Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos.  No podrá, en 
consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes 
pudiera caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado 
conocimiento.  
Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos  que 
revistan caracteres de delito, los pondrá sin más trámite a disposición del Tribunal que 
corresponda. 

 
En aquests casos les Comissions s’han esforçat per permetre fer entendre a la 
població el nom de les persones que van ser responsables. Una de les opcions per fer-
ho és transcriure determinades declaracions de víctimes que considerin creïbles. Es 
posen així els noms en boca de les víctimes (fet que s’ha d’explicitar clarament, com 
succeeix en el cas argentí) però fent-ne un evident ressò per a qui vulgui donar-hi 
credibilitat. De fet, sovint la Comissió pot actuar com si fos un periodista que explica 
fets que no tenen per què ser reals. En el cas d’Haití, per exemple, es citen noms amb 
l’entradeta ‘tal com han dit els testimonis a la Comissió...’. Una segona possibilitat és la 
d’assignar responsabilitats col·lectives per un acte concret de tal manera que pugui 
acabar deduint-se el responsable de les mateixes. Un exemple evident és el 
d’anomenar determinades unitats militars o institucions que tenien un cap ben visible 
encara que no se l’anomeni, tal com es va fer a l’informe Retting xilè. En altres casos, 
sense dir que efectivament una o altra persona va cometre un crim, es comenta que la 
unitat X va dur a terme tal atrocitat en el moment que aquestes persones, a les quals 
passa a anomenar, en formaven part. És una de les maneres en les que van 
expressar-se la Comissió de Sierra Leone o la peruana. Com s’esmenta al paràgraf 34 
de l’informe final de la Comissió de Sierra Leone, 
 

34. The “Findings” chapter summarises the main findings of the Commission. The 
detailed conclusions are to be found in the different chapters of the report. The main 
findings are preceded by primary findings.  The primary findings are the central or most 
important findings made by the Commission.  At the end of each section addressing 
the role played by a particular government, faction or group, the names and 
positions of  persons found to  have  been its key  office-holders are listed.  In  
circumstances where a finding pertained to the actions of the government, faction or 
group in question,  those office-holders were by implication held responsible. 

 
En tots els casos és important acompanyar el nom amb una descripció de les 
evidències trobades en contra seva, establint si va ser qui va ordenar l’acte, el va 
cometre o va incitar a fer-lo. I ho fa generalment amb un llenguatge expressament fora 
de la retòrica legal, breu, resumit, clar, tot evitant possibles implicacions 
terminològiques legals que puguin convertir-se en un problema futur.  
 
Pel que fa a les conseqüències de ser inclosos en l’informe final, en cap dels casos les 
Comissions han tingut per mandat la necessitat de donar publicitat escrita de les 
possibles respostes, al·legacions i rèpliques rebudes de les persones anomenades. 
 
El cert és que les Comissions no exigeixen el mateix nivell de proves per determinar si 
una persona és culpable i es mouen en el món de l’alta probabilitat i raonabilitat 
després d’escoltar totes les evidències possibles. De fet, moltes Comissions, quant a 
l’anomenament de responsables, conscients de les seves limitacions inclouen frases 
finals com “la Comissió no pot assegurar la inclusió dels noms de tots els responsables 
d’ofenses” o bé “no ser anomenat no implica una prova d’innocència”.  En la direcció 
oposada i també en tant que salvaguarda, les Comissions que han identificat els 
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responsables han deixat sempre molt clar que l’informe final no és una resolució 
judicial, i que les seves conclusions sobre responsabilitat individual no comporten 
culpabilitat criminal, la qual queda sempre en mans dels tribunals de justícia.  
 
Les Comissions, més enllà dels casos individuals amb responsabilitat provada, han 
també anomenat responsables polítics i morals de les situacions descrites, d’acord 
amb els mandats que demanden d’una explicació de les causes que van portar a la 
Comissió de drets humans.  
 
B) Anomenar les víctimes: A un altre nivell trobem la inclusió dels noms de les víctimes 
en els informes finals de les Comissions. Aquesta és una facultat que pot exercir-se o 
no. Donar publicitat pot ser positiu en alguns casos pel reconeixement públic que 
significa, però hi pot haver persones que no hi vulguin constar i prefereixin quedar en 
l’anonimat públic i ésser reconeguts com a víctimes a nivell intern de l’estat. Com hem 
comentat en els casos argentí i xilè, i el sud-africà estar inclòs al llistat suposava el 
dret a determinades reparacions per part de l’estat.  
 

2.3.7. Accés a arxius governamentals o militars i altres fonts 
d’informació 

 
Mentre que les Comissions s’estan esforçant a donar a conèixer la veritat sobre els 
abusos dels drets humans s’han de veure assistides amb la cooperació de les 
institucions anteriors, les organitzacions locals o internacionals dels drets humans i fins 
i tot els governs estrangers. Una postura d’obstrucció i no cooperació en nom de 
qualsevol d’ells pot obstaculitzar la Comissió en la realització del seu objectiu de dir la 
veritat.  
 
Rarament un mandat té explícitament restringit el dret i l’accés a la informació. Són els 
perpetradors (institucions) qui sovint destrueixen evidències crucials. 
 

2.3.8. Propòsit / abast previst de les recomanacions 
Les Comissions de la Veritat poden ser establertes per respondre diferents propòsits 
que els comissionats hauran de reflectir de manera explícita en les recomanacions de 
l’informe final.  
Un mandat pot, per tant, requerir recomanacions: 

• Descriptives i analítiques, per exemple, dir la veritat i establir un recull de les 
violacions dels drets humans passades; 

• punitives, per exemple, establint culpabilitat; 
• reconstituents, per exemple, intent de conciliació, de remuneració i de 

reconciliació; o 
• prescriptives/reformistes, per exemple, suggeriment de canvi institucional 

sistemàtic. 
 

2.3.9. Claredat operacional del mandat 
 
Un cop les Comissions són aprovades, han de tenir ben clares les seves tasques, la 
manera d’efectuar-les i els mitjans a la seva disposició. Com més gran és la claredat 
operacional del mandat, menys temps es perdrà en clarificacions internes o lluites 
polítiques.  
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2.3.10. Grau de flexibilitat / llibertat permesa pel mandat 
 
La cintura i flexibilitat amb què compten els comissionats per dur a terme la seva tasca 
és clau per al funcionament de les Comissions. Com més lligats i circumscrits a l’abast 
de la seva investigació, al temps assignat per dur-la a terme, i a les recomanacions 
que s’esperen que es presentin, més baix és el grau de flexibilitat i llibertat d’una 
Comissió. Ens podem trobar amb Comissions amb una capacitat operativa encotillada 
on qualsevol acció està estrictament prescrita, o Comissions amb un marge de llibertat 
tal que podríem parlar de Comissió d’autor (o de comissionats en aquest cas), com va 
ser en molts aspectes el cas de El Salvador, malgrat les enormes pressions, donada 
l’amplitud del mandat amb què comptava. És important remarcar també que en molts 
casos s’ha aconseguit ampliar el termini d’investigació per llei (Sud-Àfrica, el Perú), fet 
que ha permès dotar de més flexibilitat les Comissions que n’han pogut fer ús. 
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2.4. Composició de la Comissió 
 
Els comissionats individuals que són designats per a una Comissió són altament 
visibles i vistos sovint com la representació de la seriositat de l’esforç de la tasca 
d’enfrontar-se amb els grans abusos dels drets humans que tindrà la Comissió. La 
seva credibilitat és un factor primordial per als procediments i l’eficàcia de la feina a 
fer, i són persones que han d’incorporar també l’esperança de la societat en un futur 
millor i la seva creença en una valoració justa del passat.  
 
Pel que fa als comissionats, podem identificar els següents elements a tenir en 
compte: 
2.4.1. Qui nomena els comissionats i l’staff? 
2.4.2. Nacionalitat dels comissionats 
2.4.3. Antecedents professionals dels comissionats 
2.4.4. Reputació dels comissionats 
2.4.5. Nombre, diversitat i representativitat dels comissionats 
 
 

2.4.1. Qui nomena els comissionats i l’staff? 
 
En el moment de posar en marxa una Comissió l’elecció dels comissionats i l’staff pot 
esdevenir un element central per observar la credibilitat que aquesta tindrà enfront la 
ciutadania. En aquest context qui és l’encarregat de triar els comissionats? 
 
Els comissionats poden ser nomenats exclusivament per l’executiu d’un país 
(Panamà), o de manera conjunta amb el legislatiu (Sud-Àfrica) que a més va comptar 
amb un escrutini públic i participació en la presentació de candidatures per part de les 
organitzacions de la societat civil i religioses; pel legislatiu exclusivament (com en el 
cas d’Alemanya) o per la monarquia com el cas del Marroc. També poden ser 
anomenats per executius/legislatius en coordinació amb autoritats internacionals com 
les Nacions Unides (El Salvador) o un mix d’autoritats nacionals i internacionals com a 
Sierra Leone, on hi va intervenir molt directament l’Office of the High Commissioner for 
Human Rights.218 A vegades l’elecció, com dèiem en el cas sud-africà, ve precedida 
d’un procés formal i independent de nominació i selecció (com a Timor Oriental). 
 
En alguns casos, el criteri i procediments de selecció ja queden fixats en el mandat 
(Ghana) i en d’altres, no. En alguns casos com el de la RD del Congo els comissionats 
són nomenats fins i tot abans que hi hagi el mandat. 
 
Les Comissions amb més legitimitat són aquelles que han comptat amb un ampli 
procés de consulta i que han acabat configurant un equip de comissionats equilibrat 
pel que fa a ètnies, grups polítics, professions, religions i factors de gènere. 
 
 

2.4.2. Nacionalitat dels comissionats 
 
La barreja de nacionalitats d’una Comissió reflecteix el grau de desunió i de 
desconfiança que preval en una societat. Normalment s’han escollit comissionats 
internacionals (com en el cas de El Salvador) en indrets on les personalitats nacionals 

                                              
218 Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission Final Report (2004). Vol.1, Capítol 2.  
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no són creïbles per a les diferents vessants d’un conflicte o per evitar posar-les en 
perill. En aquest cas un possible desavantatge és que puguin no estar familiaritzats 
amb la situació política del moment i poden tenir falta de credibilitat per al gruix de la 
població. En alguns casos s’ha optat pel camí del mig (Sierra Leone). L’ideal, però, és 
que siguin tots nacionals (Uganda, Sud-Àfrica).  
 
Cal tenir en compte que parlem de comissionats i que la resta de capital humà (tècnic) 
sí que pot ser nacional del país on es desenvolupa la CV., o també un mix. En 
qualsevol cas s’ha de comptar amb recursos per contractar gent de nivell i comptar a 
la vegada amb un equip important de voluntaris, sovint ONG internacionals, que  han 
de complementar les entitats de suport local que idealment haurien d’ajudar en les 
tasques d’una Comissió. 
 

2.4.3.  Background professional dels comissionats 
 
El background i la diversitat professional dels comissionats marca molt la interpretació 
del mandat i la tendència que pot prendre una Comissió: una Comissió formada 
sobretot per advocats transmetrà probablement una imatge de la justícia; una 
Comissió formada sobretot per figures dels drets humans transmetrà probablement la 
voluntat d’encarar la veritat a través de la veu de l’oposició i les víctimes del règim 
anterior. Un bon equilibri sempre s’ha condierat el més adient. 
 
 

2.4.4.  Reputació dels comissionats 
 
El bon nom públic, la seva notorietat prèvia, la integritat personal i la història personal 
pel que fa a la protecció dels drets humans són claus per a escollir els comissionats. 
Normalment es tracta de persones influents però no en el primer nivell de visibilitat, i, 
idealment, haurien de ser escollits a proposta del conjunt de la societat civil: ONG, 
grups polítics, sindicats etc...   
 
En funció dels casos es pot optar per perfils més coneguts o més desconeguts. En 
general, el president de la Comissió i vice-presidents haurien de comptar amb una 
notorietat alta, atès que n’esdevindran la cara pública, mentre que la resta poden tenir 
un perfil més baix però igualment immaculat pel que fa a la lluita pels drets humans.  
 
N’és ben il·lustratiu el fet que alguns dels informes finals reben el nom de qui va 
presidir la Comissió que informen: l’Informe Sábato (Argentina), l’Informe Retting (Xile). 
 
 

2.4.5.  Nombre, diversitat i representativitat dels comissionats 
 
El nombre de comissionats ha de tenir present la representació i diversitat dels 
diferents col·lectius immersos en el conflicte: ocupacions, filiacions polítiques, ètnies o 
nacionalitats. Com més grups han d’acomodar-se, més gran ha de ser, per tal que tots, 
víctimes i perpetradors dels dos bàndols, se sentin prou representats. Aquesta 
dimensió és molt important perquè la Comissió sigui percebuda com a justa, 
qualificada i compensada, i els seus resultats més creïbles. Es coneixen Comissions 
d’entre tres comissionats (El Salvador o Guatemala) a vint comissionats (disset a Sud-
Àfrica o dotze al Perú per exemple). 
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S’ha de tenir també present que hi ha d’haver prou gent perquè finalitzi correctament la 
tasca de la Comissió (com més extens i llarg sigui el mandat de la Comissió, més gran 
ha de ser aquesta per poder gestionar tot el treball), però això demanda una bona dosi 
de temps i energia que s’han de dedicar a la coordinació i a la comunicació i a buscar 
consens per arribar a unes conclusions i recomanacions unànimes al final dels seus 
treballs.  
L’equilibri en diversitat de gènere (per exemple, a Sudàfrica set, de disset, eren dones) 
no s’ha donat en tants d’altres llocs (cap dona al Marroc, per exemple) és igualment 
important. Mai fins ara hi ha hagut una dona al capdavant d’una Comissió. 
 
Cal insistir en la idoneïtat de la composició pel que fa també a la diversitat dels seus 
integrants en ètnia o grups polítics (àmplia a Sud-Àfrica malgrat les crítiques, o 
inexistent en la de l’ex-Iugoslàvia). 
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2.5. Recursos 
 
Els recursos (materials i humans) d’una Comissió són requisits previs per a la seva 
eficàcia operacional. El nombre, la qualificació i la reputació del personal d’una 
Comissió, així com el pressupost, l’equip i el temps previst per al seu 
desenvolupament, marquen la possibilitat d’acomplir el mandat que rep la Comissió.  
 
Els recursos instrumentals per al funcionament d’una Comissió: 
2.5.1. Personal 
2.5.2. Finançament 
2.5.3. Equipament 
2.5.4. Temps  
2.5.5. Estabilitat de recursos 
 
 

2.5.1. Personal 
 
Mentre que els comissionats designats a una Comissió sovint són més visibles als ulls 
del públic, la majoria de les víctimes (i perpetradors) que ofereixen testimoni 
interactuaran amb el personal d’una Comissió. És per tant important que aquest 
personal sigui suficient, eficaç i eficient, per a la tasca d’investigació, organització 
interna, recollida de testimonis, assessorament legal, psicològic, comptable... El 
personal ha de ser imparcial i qualificat (a partir del background professional o cursos 
de formació efectuats per experts) per a realitzar la seva tasca. 
Una altra elecció associada amb el component de personal és la proporció entre 
nacionals o internacionals, com es comentava abans. Generalment, es recomana que 
els tècnics siguin locals, especialment els que han d’estar sobre el terreny, però en 
determinats casos en què els tècnics siguin estrangers poden ajudar a donar una 
confiança a les víctimes que altrament no es donaria. L’aparició de voluntaris 
internacionals s’ha de fer amb cautela, ja que la sensació de tutela estrangera sovint 
pot portar a situacions de tensió no volgudes (com Sierra Leone, especialment a 
l’entorn de les organitzacions que treballaven amb la Cort Penal Internacional). 
 
 

2.5.2.  Finançament 
 
L’eficàcia i la credibilitat d’una Comissió venen afectades pel pressupost amb què es 
treballa, amb l’origen d’aquest pressupost. L’origen del finançament ha estat divers. 
Nacional (l’Argentina), estrictament internacional (El Salvador), de governs nacionals i 
internacionals (a través de les seves agències de cooperació internacionals) com al 
Perú o per donants privats internacionals (Nigèria), més enllà del suport de grans ONG 
internacionals com la Ford Foundation o la Open Society Institute. 
 
És clau, a la vegada, la rapidesa amb què aquests fons poden ser usats. El nivell del 
finançament per a una Comissió afecta el nombre de personal qualificat que es pugui 
contractar, la quantitat de dades i testimonis que poden ser processats i investigats, la 
qualitat de l’equip tècnic, i la mobilitat dels comissionats i del personal per viatjar a 
través del país, així com a l’exterior per a la recerca de testimonis. 
 
Una Comissió de la Veritat tipus ha treballat amb un pressupost d’entre 5 i 10 milions 
de dòlars i de manera sistemàtica ha tingut un finançament insuficient. 
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2.5.3. Equipament 

 
Entenem per equipament el nombre i la localització d’oficines (seus) operants de la 
Comissió; l’equip tècnic (des dels telèfons i els ordinadors a l’aparcament de cotxes); 
els serveis de transport per als comissionats i els treballadors. Un equip millor per a 
una Comissió es tradueix en més accessibilitat dels investigadors a les víctimes (i als 
perpetradors) i, per tant, hi ha més credibilitat, legitimitat i eficàcia. 
 

2.5.4. Temps 
 
El marc temporal que es fixa per al treball d’una Comissió s’ha de considerar com un 
recurs finit i determinat, el qual, en funció de les Comissions, ha anat des dels sis 
mesos als trenta mesos. La inexistència d’un termini podria traduir-se en l’bsència de 
conclusions o recomanacions finals que, deixades sempre per a més endavant, no 
acabaran mai emergint. Un marc temporal altament restrictiu i inflexible aplica gran 
pressió sobre la Comissió i pot limitar el valor associat als seus resultats. La 
temporalitat d’operacions ha d’adequar-se a l’abast de la investigació i als diferents 
propòsits d’una Comissió. En molts casos, decrets presidencials i decrets-llei han 
ampliat el període operatiu de les Comissions per permetre que les Comissions 
assoleixin els objectius previstos inicialment. 
 
En general, les Comissions en les quals hi ha vistes públiques (ja sigui per les 
investigacions o bé per l’atenció a les víctimes) tenen un període d’operacions més 
dilatat que els que no en tenen (aquests tenen una mitjana d’actuació d’un any). 
 
En alguns casos, les Comissions han estat operatives més temps, com en el cas 
d’Uganda que va estar vuit anys operativa a causa de la interrupció en el seu 
finançament, Sud-Àfrica (que formalment va acabar l’octubre del 1998 però que el el 
comitè d’amnisties va allargar fins al 2003) o Timor Oriental. 
 
La majoria d’elles tenen, a més, un període de posada en marxa que és generalment 
de sis mesos en els quals s’han de fer activitats, com el desenvolupament d’un pla de 
contractació de personal, planificació d’elements d’infraestructura, pla d’actuacions, 
creació de bases de dades per al tractament de casos, recerca preliminar de casos, 
identificació de documentació rellevant en l’àmbit nacional, internacional, o ONG, 
disseny de campanyes de sensibilització, fund-raising i preparació pressupostària. 

 
2.5.5.  Estabilitat de recursos 

 
L’estabilitat dels recursos (especialment financers, humans i tècnics) és important per 
a la qualitat del treball d’una Comissió. Com més temps i energia es dediquin a 
assegurar aquests recursos abans de començar a treballar, més gran serà la 
possibilitat de focalitzar els esforços de la Comissió en les investigacions reals. El cas 
peruà, com veurem, és paradigmàtic de com els esforços per aconseguir finançament 
poden consumir malauradament gran part del període operatiu de la Comissió. En el 
cas d’Uganda, la manca de recursos la va deixar quasi bé aturada i va perdre gran part 
de l’impacte que hagués pogut tenir. 
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2.6. Procediments operatius (activitats) 
 
Els procediments, exposats de manera molt simple, són l’orientació de com es duran a 
terme les activitats que una Comissió farà mentre aquesta sigui operativa, i vénen 
determinats pel mandat i els recursos. 
 
2.6.1. La gestió de la informació 
2.6.2. Avaluació de les necessitats de la comunitat i de les víctimes 
2.6.3. Preparació 
2.6.4. Cooperació amb la societat civil/ONGs 
2.6.5. Ubicació/accessibilitat d’una comissió 
2.6.6. L’activitat clau: La presa de declaració (Statement Taking) 
2.6.6.1. La publicitat 
2.6.6.2. L’accessibilitat 
2.6.6.3. Identitat i acceptació d’aquells qui prenen declaració 
2.6.6.4. Informació de les implicacions i risc derivat de la participació en    

testimoniatges 
2.6.6.5. Procediments per a la presa de declaracions i la seva conservació 
2.6.6.6. Procediments relatius a la recepció i preservació de declaracions 

confidencials i anònimes. 
2.6.7. Visibilitat i grau de formalitat dels testimoniatges (vistes públiques) 
2.6.8. Llenguatges usats 
2.6.9. Activitats concretes i equips de suport complementaris 
2.6.10. Activitats de les comunitats i/o de les víctimes després dels 

testimoniatges 
2.6.11. Nombre de casos presentats per la comissió i nombre de 

víctimes/perpetradors escoltats 
2.6.12. Cobertura dels mitjans 
 
 

2.6.1. Elements metodològics. La gestió de la informació 
 
Un dels factors que afecten més fonamentalment el tipus de veritat que una Comissió 
documentarà és el sistema de gestió que usi per recollir, organitzar i avaluar la gran 
quantitat d’informació que li serà transferida. Moltes vegades, la voluntat de les 
víctimes de donar testimoniatge pot quedar frustrada per manca de mitjans, o manca 
d’especialistes en ciències socials i per tant, en metodologia de recerca. Aquesta 
situació ha estat molt comuna en les Comissions realitzades fins ara i l’aproximació a 
la informació que han aportat les víctimes ha estat poc científica. Com diu un dels 
promotors de la Comissió de la Veritat a Haití, abans de començar necessites tenir una 
metodologia per saber què faràs amb aquesta informació. Els objectius d’una Comissió 
de la Veritat poden ser múltiples i cadascun d’aquests necessita una aproximació 
diferent a la seva tasca. Aquesta multiaproximació defineix la naturalesa dels 
processos de coneixement de la Comissió de la Veritat. En la gestió de la informació 
s’ha de tenir en compte aquesta multiaproximació i la importància de l’anàlisi 
qualitativa més enllà de les codificacions quantitatives asèptiques que acaben donant-
se en forma d’estadístiques en molts informes finals. 
 

2.6.2. Avaluació del punt de partida i les necessitats de la 
comunitat i de les víctimes 
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Abans d’iniciar la seva tasca la Comissió té l’opció de fer una recerca i una anàlisi de 
necessitats en les comunitats amb què haurà de treballar i interaccionar durant el seu 
mandat (idealment amb organitzacions que treballen sobre el terreny). Tenint en 
compte que un dels propòsits ha de ser la disminució del sofriment de les víctimes i la 
millora social de la gent a partir de les recomanacions, és bo saber quin és el punt de 
partida per poder adequar correctament el personal i l’organització de la Comissió als 
resultats d’aquesta anàlisi. Aquesta anàlisi, a més, pot ser un primer punt de contacte 
que permeti a la comunitat percebre que la Comissió està treballant de manera 
seriosa. Si es fa aquesta tasca, s’ha de fer amb cautela i no generar d’entrada altes 
expectatives, perquè la capacitat de resoldre problemes de les Comissions ha estat 
més aviat limitada i ha basat els seus èxits en les investigacions i exposicions de fets 
més que en la posada en marxa de reparacions i recomanacions. 
  
 

2.6.3. Preparació i publicitat 
 
El període de preparació d’una Comissió ve delimitat pel moment en què la idea es 
posa sobre la taula, el moment de fer efectiva la seva creació legal i la seva data d’inici 
oficial. Aquests dos intervals que queden són clau per fer de la Comissió un element 
públic i acceptat o convertir-la en un cos desacreditat. Estem parlant d’una doble 
preparació: de la interna (comissionats, treballadors i organització) i externa (publicitat, 
acceptació i interès per part de la societat en general). En el cas sud-africà el període 
que va portar a la creació legal de la Comissió va ser de dos anys, i això va ser clau 
perquè la societat s’hi pogués involucrar en el seu conjunt. D’altra banda, si els 
comissionats són estrangers sembla necessari que el període d’adaptació al país sigui 
suficient com per conèixer sobre el terreny el món amb el qual hauran d’heure-se-les. 
En qualsevol cas, a l’hora de dissenyar una Comissió s’ha de preveure un període 
important previ perquè la gent es familiaritzi amb la institució i això vol dir organitzar 
seminaris a nivell local i internacional, i intercanvis d’experiències..., tal com 
actualment està fent, per exemple, Mèxic.  
 
 

2.6.4. Cooperació amb la societat civil/ONGs  
 
La cooperació amb la societat civil i ONG del país dota la Comissió d’un extraordinari 
valor afegit per les fonts d’informació i contactes sobre el terreny que significa i la 
implicació de la gent en el procés que la Comissió pretén dur a terme. La informació 
que s’obté afecta les necessitats de les víctimes, informes previs sobre fets 
determinats que s’han fet de manera no oficial i persones clau en les comunitats, cosa  
que evita la duplicació d’esforços. D’altra banda, aquesta cooperació aproxima les 
Comissions a les víctimes perquè involucra gent que li és propera i amb qui 
generalment pot confiar.  
 
És interessant també decidir si es col·labora amb les ONG, a l’inici o durant el mandat 
de la Comissió, o en ambdós casos. Hi ha hagut casos en què aquesta col·laboració 
ha estat menys fluida paradoxalment perquè les ONGs han estat capaces de treballar 
a la contra d’un govern o en situacions de conflicte però no han sabut adequar el seu 
rol d’ajudants, de creació efectiva d’idees i de recolzament a la Comissió. Aquest 
procés d’acostament requereix esforç per part de les dues parts per evitar problemes 
moltes vegades relacionats amb elements de protagonisme en el lideratge a favor de 
la comunitat en l’àmbit local.    
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2.6.5. Ubicació/accessibilitat d’una comissió 
 
La ubicació física de la Comissió i les seves oficines i la implantació territorial és clau 
per arribar correctament a les víctimes i responsables de violacions de drets humans. 
En molts casos, aquest fet ve limitat pel pressupost però, per poc que es pugui, la 
implantació en el territori ha de ser molt àmplia, ja sigui amb oficines de propietat o a 
partir de la signatura d’acords de col·laboració amb entitats locals (cas del Perú, per 
exemple). L’accés a la Comissió ha de ser fàcil i clar per a tothom. 
 
 

2.6.6. L’activitat clau: La presa de declaració (Statement Taking) 
 
Moltes Comissions tenen com a eix volgudament central de la seva tasca la 
recol·lecció d’informacions a través de les declaracions de les víctimes. Aquestes 
declaracions són centrals per assolir els seus objectius de coneixement de la veritat i, 
a la vegada, per permetre que les víctimes expressin les seves experiències 
traumàtiques. Generalment les declaracions es prenen a víctimes directes, a persones 
que parlen en nom de les víctimes, terceres persones i finalment i en alguns casos 
responsables d’ofenses. La importància d’aquestes declaracions en entorns on molta 
documentació ha desaparegut o ha estat destruïda són capitals i es troben al cor de la 
tasca de la Comissió. Per això cal destacar els diferents elements que hi interaccionen, 
i que en funció de com es tinguin en compte permetran un major o menor 
desenvolupament i èxit de la Comissió.  
 

2.6.6.1. La publicitat 
 
La majoria de mandats obliguen a les Comissions a fer-se conèixer per arribar al 
màxim de població per fer entendre els seus objectius i la necessitat de participació. La 
Comissió ha de preocupar-se de fer arribar de manera àmplia i per tots els mitjans 
possibles al gran públic i al target objectiu de declarants el quan, com, on i perquè es 
disposa a prendre declaració a la seva població i concretament a les seves víctimes. 
Haurà de fer-ho especialment en aquelles regions on hi hagi hagut més nombre de 
casos i més intensitat en el conflicte, i seria desitjable que ho fes aprofitant les 
organitzacions locals perque tenen un coneixement més gran de la realitat on actuen 
així com pel possible plus de legitimitat i confiança que poden aportar. 
 
A Timor Oriental, per exemple, en el punt 12f de la Regulation 10/2011 de la United 
Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) on the Establishment of a 
Commission for Reception, Truth and reconciliation in East Timor, estableix clarament 
la necessitat de dur a terme una campanya d’educació pública com part fonamental de 
les activitats preparatòries. Succeeix el mateix a Sierra Leone o com constava a la CVr 
sud-africana o com s’establia en el punt 11d de la llei que la creava: 

 
victims shall be informed through the press and any other medium of their rights in 
seeking redress through the Commission, including information of  
- the role of the Commission and the scope of its activities; 
- the right of victims to have their views and submissions presented and considered 

at appropriate stages of the inquiry;   
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2.6.6.2. L’accessibilitat 
 
Les víctimes han de tenir un fàcil accés a l’staff i a les oficines de la Comissió. Les 
primeres Comissions tenien generalment una seu on es prenia testimoniatge a tots els 
declarants (l’Argentina, el Txad). Però les Comissions que segueixen la sud-africana, 
obren diferents oficines regionals per tal d’apropar la seva activitat al territori (Sud-
Àfrica, Guatemala, el Perú o Ghana en són clars exemples.) En qualsevol cas, 
aquestes oficines centrals en alguns casos han estat a la vegada fruit de controvèrsia. 
Sembla una broma, per exemple, el cas del Txad: la seu central de la Comissió es 
trobava a l’antic centre de tortures de la capital, un indret que no s’havia reformat en 
absolut i mantenia exactament la mateixa imatge que quan s’hi infringien les 
mencionades tortures. La ubicació, doncs, no és cosa menor i no sembla estrany 
entendre perquè al Txad el nombre de persones que van passar per l’oficina de la 
Comissió fos ben magre. Trobar llocs accessibles i neutrals sembla una derivada 
necessària i, malgrat això, sovint està mal gestionada. 
 
Però les Comissions també han fet l’esforç de desplaçar-se al territori i a les cases 
particulars dels testimonis. És a dir que ha mantingut entrevistes absolutament 
privades per tal d’intentar arribar al màxim nombre de víctimes per tenir el perfil 
adequat dels models d’abús que ha de referenciar. 
 
En alguns casos fins i tot s’han pres declaracions de manera confidencial (El Salvador) 
per evitar represàlies i, en molts casos (com Sud-Àfrica), s’ha admès la major part dels 
testimoniatges per escrit. 
 

2.6.6.3. Identitat i acceptació d’aquells qui prenen declaració 
  

Un element clau per a l’èxit de la Comissió és que els responsables de prendre 
declaració a les víctimes tinguin una identitat i una formació adequades. Per això, 
s’han dut a terme en molts casos formacions ad hoc a la població per part d’experts 
(suecs a Sud-Àfrica, alemanys i suecs a Bòsnia, per exemple). Ens trobarem, doncs, 
amb la necessitat d’operativitzar un cos de statement takers, amb membres de la 
comunitat local, nacional o internacional acceptats per la població. En casos concrets, 
la perspectiva de gènere ha estat també volgudament emfasitzada, com en el cas de 
dones que havien de prendre testimoniatge en casos de violacions. S’ha emprat així 
mateix personal internacional per a casos en els quals la confiança amb nacionals no 
es dóna. S’haurà de fer una avaluació cas per cas.  
 

2.6.6.4. Informació de les implicacions i risc derivat de la participació en 
testimoniatges 

 
Un dels elements claus perquè les Comissions puguin treballar correctament és la 
cooperació de les víctimes, supervivents, perpetradors i testimonis. Per aconseguir-ho, 
la seguretat que perceben els testimonis a l’hora d’anar a declarar, tant per ells com 
per la seva família, és clau. En la majoria de Comissions, també la sud-africana, s’han 
creat unitats de protecció de testimonis perquè tothom qui vulgui testimoniar pugui fer-
ho amb autèntiques garanties personals. D’altra banda, en el cas dels responsables 
d’atrocitats és clau saber si hi ha hagut una amnistia prèvia o si, com en el cas de Sud-
Àfrica, l’amnistia va lligada a la declaració de la veritat davant de la Comissió. En 
aquest cas, si no es declarava no hi havia amnistia, i el risc d’un possible judici 
posterior no desapareixia. 
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Així doncs, és essencial que les Comissions informin de les conseqüències del fet de 
donar testimoni en el seu si, com són ara: 
  

a. La incorporació del seu nom a l’informe final, ja sigui com a  víctima o com a 
responsable d’ofenses.  

b. El fet de citar part de la transcripció de la seva declaració a l’informe final,  
c. El fet que en alguns casos pugui traslladar-se el seu testimoniatge a corts de 

justícia ordinària, com en el cas d’Uganda o Timor Oriental (esmentats 
anteriorment) o d’altres com el cas d’Argentina en què el decret de 187/83 de 
1983 especifica:  

 
Art. 2 - Seran funciones especificas y taxativas de la Comision las siguientes: 
a) recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inrnediatamente a la 
justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos; 219 

  
o el cas de Xile: 

 
En caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los 
Tribunales de Justicia ni interferir  en procesos pendientes ante ellos.  No podrá, en 
consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes 
pudiera caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado  
conocimiento.  
 
Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que 
revistan caracteres de delito, los pondrá sin más trámite a disposición del Tribunal que 
corresponda. 220 

 
o el cas del Perú, en què la Comissió podia enviar casos al fiscal d’acord amb 
les facultats que el mandat li donava a aquest efecte. 

 
Dada la naturaleza excepcional de sus funciones, los miembros de la Comisión de la 
Verdad contarán con las medidas de seguridad apropiadas que disponga el Poder 
Ejecutivo. 

 
El Poder Ejecutivo, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional o 
cualquier otra institución, funcionario o servidor, dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, 
deberán prestar su apoyo y colaboración a la Comisión para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 
El Poder Ejecutivo, en apoyo a la Comisión de la Verdad, realizará las coordinaciones 
necesarias con los otros poderes del Estado para promover la cooperación de los 
mismos. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión de la Verdad podrá proponer y suscribir, a 
través del Poder Ejecutivo, acuerdos especiales de cooperación con el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y toda otra institución 
constitucionalmente autònoma. 221 

 

                                              
219 Decreto 187/83. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (del 15/12/83, 
publicado en el Boletín Oficial el 19/12/83). Arg 2. 
<http://www.derechos.org/ddhh/arg/ley/conadep.txt>  
220 Article 2 de l Decret Suprem 355 de 25 d’abril de 1990 de creació de la Comissió. 
221 La cursiva és nostra.  
Decreto Supremo N° 065-2001-PCM de 4 de junio de 2001. Art 5. 
<http://www.cverdad.org.pe/lacomision/nlabor/decsup01.php>  
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d. El fet que la seva declaració pugui ser posteriorment posada a disposició 
pública un cop finalitzada la Comissió. Sovint aquest fet no queda reflectit ni a 
la llei ni al mandat i ha generat alguns problemes no previstos, com en el cas 
sud-africà. Un cas on queda clarament estipulat és en el cas peruà:222 

 
(...) Los testimonios y documentos que reciba serán reservados. Al término de sus 
funciones, el acervo documentario que hubiera recabado la Comisión a lo largo de su 
vigencia será entregado, bajo inventario, a la Defensoría del Pueblo, bajo estricta 
reserva de su contenido (...).  

 
2.6.6.5. Procediments i formalitat per a la presa de declaracions i la seva 

conservació 
 
El conjunt de declaracions d’una Comissió s’ha de prendre a partir d’uns procediments 
clars que permetin abastar exactament el que cada mandat permet. Així mateix, 
hauran de permetre que puguin ser arxivats de manera consistent, acurada i completa, 
tractable per mètodes estadístics i ofimàtics contemporanis, per a la seva anàlisi i ús 
futur. Això vol dir, per un costat, que les preguntes siguin concretes i clares i, per 
l’altre, que s’utilitzin formats adequats.  
 
Caldrà també que els qui prenen declaració han de ser el màxim de curosos possible 
amb la víctima i que tinguin en compte, per exemple, que poden ser molt més propers 
que en els casos de justícia ordinària. De fet, el procés de prendre declaració és en si 
mateix ja un primer moment clau per als objectius de la Comissió, perquè és sovint el 
primer moment on moltes víctimes comencen a expressar el seu trauma. Veurem en 
detall el cas sud-africà, però la presa de declaracions té a veure també amb els 
objectius que es volen assolir en cada declaració. Sí, ha de ser molt precís perquè 
després pot ser portat als tribunals; el paper de qui prepara la declaració haurà de ser 
pro-actiu. Per contra, en els casos on la cura de la víctima sigui central, el paper serà 
molt poc invasiu, i acompanyarà el procés de testimoniatge de manera afectuosa i 
passiva en la interrupció del relat. Es tracta en qualsevol cas de solemnitzar l’acte i 
dotar-lo de la trascendència que pot tenir per a les víctimes, però a la vegada de dotar-
lo de seriositat formal, firmant la declaració per part de les parts que hi prenen part, 
amb data i lloc i establint, si és el cas, els testimonis que hi són presents. No és poca 
cosa, en alguns casos, la presència de familiars o amics o una comunitat, perquè no 
només actuaran de testimonis de la declaració sinó que esdevenen un suport central 
perquè aquell que ha de declarar ho faci.  
 
Caldrà així mateix ponderar la manera en la qual s’ha de prendre declaració en casos 
especials, com els dels infants (i el cas de Sierra Leone223 significa un punt i apart a 
partir del qual treballar, tot i la feina feta també per la Comissió sud-africana i en 
concret per la qui es convertiria en companya de Nelson Mandela, Graça Machel) o el 
de persones illetrades (específicament mencionat en el cas de Ghana d’acord amb 
Freeman)224 i en el cas de persones que han sofert violència sexual. 
                                              
222Ibid. 
223 The Truth and reconciliation Act 2000. Punt 6,b: “(b) to work to help restore the human 
dignity of victims and promote reconciliation by providing an opportunity for victims to give an 
account of the violations and abuses suffered and for perpetrators to relate their experiences, 
and by creating a climate which fosters constructive interchange between victims and 
perpetrators, giving special attention to the subject of sexual abuses and to the experiences of 
children within the armed conflict;”  
<http://web.archive.org/web/20051230045239/www.sierra-leone.org/trcact2000.html>  
224 FREEMAN, M. (2006). Op Cit. p.179. 
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Un altre element a esmentar és el de la llengua. En parlarem a continuació però vagi 
per endavant que sempre serà millor permetre que la víctima s’expressi en la seva 
pròpia llengua materna, ja sigui en públic o en una trobada privada, o bé en la redacció 
escrita del seu cas. En tots els casos les Comissions han de vetllar perquè això sigui 
possible, tal com efectivament ha succeït al Perú o Sud-Àfrica on les víctimes s’han 
expressat en llengua quítxua o en una de les onze establertes com a oficials a Sud-
Àfrica. 
 
 Els procediments en tots els casos han de ser clars i sempre que els recursos ho 
permetin s’hauran de dur a terme amb la complicitat i col·laboració de les unitats de 
suport de les Comissions, com les de suport psicològic, mèdic o emocional. 
 
Idealment caldria més gravar les entrevistes que fer-ne un resum i que es poguessin 
arxivar a partir de criteris de biblioteconomia i arxiu degudament estandarditzats. 
 

2.6.6.6. Procediments relatius a la recepció i preservació de 
declaracions confidencials i anònimes 

 
L’element “seguretat” en el moment de prendre les declaracions és clau en 
determinats casos i la participació efectiva de víctimes es veurà fortament influenciada 
per la possibilitat de tenir mesures de protecció. Hem vist, però, que un dels objectius 
de les Comissions és que es conegui la veritat i, per tant, només en casos molt 
excepcionals es treballarà concedint l’anonimat o la confidencialitat (més fiable que 
l’anominmat) a les declaracions preses, la qual cosa ha estat explícitament permès 
tant a Guatemala, com a Timor Oriental, el Perú i Sierra Leone.225 A aquest efecte 
haurà de tenir una gestió dels arxius de les declaracions preses degudament segurs 
per tal que aquest anonimat o confidencialitat no puguin ser violats. 
Totes les Comissions, a més, tant els comissionats com l’staff tenen clarament 
estipulades les obligacions de confidencialitat en totes les seves actuacions.226 
 
 

2.6.7. Vistes públiques - Visibilitat i grau de formalitat dels 
testimoniatges 

 
En les primeres Comissions totes les vistes de víctimes, famílies i perpetradors amb 
els comissionats i tècnics de les Comissions es feien a porta tancada (fet especialment 
evident en aquells països fora de l’òrbita de la Commonwealth). Amb tot, a partir de 
l’experiència sud-africana, les vistes públiques de determinats casos han dotat les 
Comissions d’una dimensió de transparència, publicitat i proximitat a la població, que 
les ha fet més acceptables com a instruments de difusió de valors i de respecte als 
drets humans. Així doncs, la Comissió sud-africana va catalitzar l’ús global de vistes 
públiques a partir de les seves vistes. Però han estat força Comissions les que han 
comptat amb vistes públiques: Uganda, Alemanya, Sri Lanka, Nigèria, Timor Oriental, 
Ghana, Sierra Leone, el Perú, el Marroc, el Paraguai, Libèria... 
 
Les vistes no es circumscriuen només al testimoniatge de víctimes. Sud-Àfrica va 
comptar amb vistes de víctimes, però també amb  vistes per a l’obtenció d’amnisties, i 
vistes especials centrades en temes, institucions i esdeveniments clau. També el Perú 

                                              
225 FREEMAN, M. (2006). Op Cit. p.182. 
226 FREEMAN, M. (2006). Op Cit. p.184. 
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i Timor Oriental van tenir un mix de vistes de víctimes, vistes temàtiques, vistes 
regionals i vistes de responsabilitat institucional. La Comissió de Timor Oriental, a més, 
va tenir unes vistes públiques orientades específicament a la reconciliació, en les quals 
membres rellevants de la comunitat tenien l’oportunitat de fer preguntes als 
responsables d’ofenses que havien confessat els seus crims (però sempre crims 
considerats de rang menor). 
 
En qualsevol cas, les vistes públiques són un repte de primera magnitud per a les 
Comissions de la Veritat, tant administrativament, com financera i logística. Vegem-ho. 
 
Sovint, de les vistes es ponderen els seus beneficis potencials: són una plataforma per 
a les víctimes, que reben reconeixement i restauració moral dels abusos de què havien 
estat objecte, i esdevenen en definitiva el centre de l’atenció pública. Cal ponderar 
també l’impacte públic del coneixement d’aquests abusos que en socialitzar-se actua 
igualment com a element sancionador (vergonya pública) per als responsables 
d’ofenses. Fins i tot, seguint amb aquest caire públic, es pondera la seva importància 
per assolir la reconciliació i assegurar el suport públic a les reformes que s’han de dur 
a terme en l’àmbit de la justícia i en l’atorgament de reparacions. En societats amb 
altes taxes d’analfabetisme, a més, les vistes públiques poden portar la tasca de les 
Comissions al ciutadà de peu d’una manera inimaginable si es fes estrictament a 
través de l’informe final.227 Finalment, les vistes públiques són una font de 
transparència de la Comissió davant de tercers. 
 
Les vistes públiques tenen però les seves controvèrsies.  

1. D’entrada, una d’evident: la por. En molts casos, els testimonis mantenen la por 
a possibles represàlies pels qui foren els seus agressors si els anomenen, i 
molts refusen aparèixer. Sembla evident que el cas de El Salvador feia 
impossible aquesta pràctica i efectivament no hi va haver vistes públiques, 
entre d’altres coses, per aquest fet determinant. D’igual manera les vistes 
públiques poden representar un risc també pels mateixos comissionats i l’staff 
de les Comissions. 

2. Un segon punt que cal tenir present és que només un petit percentatge dels qui 
voldrien testimoniar podran fer-ho efectivament. 

3. Per algunes víctimes, declarar comporta un enfortiment personal i un element 
proper a la catarsi personal, però en d’altres casos pot suposar un important 
debilitament psicològic. Rosaline Shaw,228 contradiu el sovint esmentat lema de 
la Comissió sud-africana, Revealing is Heling. 
 

The Trauma Center for Victims of Violence and Torture reported that the Trauma 
Center for Victims of Violence and Torture in Cape Town found that some 60% of 
those who testifi ed in South Africa’s TRC felt worse after testifying. A truth 
commission is not therapy. 

 
Hi ha, doncs, un element clau: el grau de proximitat i formalització de les vistes. 
Es pot intentar crear un entorn terapèutic que generi empatia amb les víctimes 
a partir de testimoniatges públics on aquestes puguin explicar els seus horrors 

                                              
227 FREEMAN, M. (2006). Op Cit. p.223, en la nota 6 a peu de página esmenta com a l’Informe 
Final de la Nigeria Judicial Commission of Inquiry for the Investigation of Human Rights 
Violations, Final Report, Syonoptic Overview, (ch 2, paragraph 23), diu For a population that I 
largely illetrate, the public hearings provided them the best opportunity to see things with their 
own eyes. 
228 SHAW, R. (2005). Rethinking Truth and Reconciliation Comissions: Lessons From Sierra 
Leone. US Institute for Peace. p. 7. 
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viscuts. Són vistes que involucren tota la seva comunitat, que assumeix el seu 
dolor a partir de rituals coneguts de perdó i escolta, que poden acabar amb 
autèntiques catarsis col·lectives. Però cal anar alerta.  
D’altra banda, les vistes poden tenir un alt grau de formalitat ritual però no pel 
que fa a la formalitat procedimental, per exemple, en l’àmbit de la 
sistematització de les preguntes que no és en cap cas anàloga a les de les 
corts de justícia  (amb acusador i defensor). Hi ha hagut Comissions on la 
investigació prèvia abans de prendre testimoni ha estat molt més important que 
en d’altres (Guatemala o El Salvador versus Sud-Àfrica o Xile) i, per tant, la 
formalització de les preguntes podia augmentar en algunes vistes. 

 
4. Malgrat l’aparent element de recerca de veritat, una vista pública en una 

Comissió no assegura l’obtenció d’aquesta veritat sinó que més aviat publicita 
la que s’ha pogut obtenir prèviament a la vista, a través de les preses de 
declaracions dels statement takers. És el moment del truth telling i no tant el de 
l’obtenció de noves veritats. 

 
Hi ha, doncs, molts elements a debatre que cal desgranar perquè sovint, les vistes 
públiques determinen la manera en què les Comissions són percebudes i tots els 
elements que juguen al seu entorn formen part d’aquesta determinació final.  
 
Seguint Freeman, aquests elements comprendrien229 la selecció dels qui han 
d’aparèixer a les vistes, les normes de notificació a les persones implicades, la 
naturalesa i abast del dret de rèplica, la consideració formal de les declaracions 
(juraments, solemnitat), el dret a la representació legal en les vistes, les normes sobre 
l’evidència dels fets esmentats a les vistes, els possibles privilegis en determinats 
contextos i situacions de confidencialitat, l’ús d’immunitat i el dret a evitar 
l’autoinculpació, les mesures protectores per a víctimes, i els elements de suport 
emocional i psicològic a les víctimes.  
 
Ens centrarem a continuació en aquells aspectes de cada element rellevants per la 
seva influència directa en la percepció que la població acaba tenint del 
desenvolupament de la Comissió. 
 
La selecció i preparació de les persones que han de testimoniar a les Comissions ha 
de basar-se en consideracions morals, legals i polítiques. La primera, i evident, és que 
aquells que testimonien han de comptar amb una presumpció de competència, fet que 
exclouria aquells que estan discapacitats mentalment i físicament per dur-ho a terme si 
poden posar en risc la seva persona. No estem parlant d’elements com l’estrés post-
traumàtic que de cap manera incapaciten un testimoniatge, sinó d’incompetències 
greus, manifestes, que posin en risc la vida dels qui han d’intervenir malgrat l’interès 
que pugui tenir la seva aportació. Això no exclou que se’ls pugui prendre declaració, 
però no en una vista pública. 
 
En aquest context, també cal tenir en compte l’excepcionalitat de determinats grups de 
víctimes i, en particular, el cas dels infants. El seu testimoniatge s’hauria de fer d’acord 
amb els estandàrds internacionals, fet que ens porta a parlar, en qualsevol cas, de 
menors de divuit anys. A Sierra Leone és on es van especificar per primera vegada 
aquests criteris. Amb anterioritat, com en el cas sud-africà, hi va haver unes vistes 

                                              
229FREEMAN, M. (2006). Op Cit. p.225 i subsegüents. 
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específiques sobre nens i joves en les quals adults parlaven en el seu nom, i en què es 
va comptar amb algun testimoni de manera excepcionalíssima.230  
 
El nombre de persones que testimonien de manera pública genera sovint errors de 
percepció en el funcionament de les Comissions. Hi ha la idea extesa que totes les 
víctimes testimonien en públic, però, excepte en el cas de Ghana, on més d’un 50% va 
testimoniar d’aquesta manera, la majoria de Comissions treballa en vistes públiques 
amb un reduït percentatge de testimonis. A Sud-Àfrica no va arribar al 9% del conjunt 
de víctimes i a Sierra Leone, per exemple, va ser prop del 5% (350 de 7.700), o al 
Marroc, tot just l’1%.231 
 
Per un tema de prudència i justícia procedimental, les Comissions han de dur a terme 
una investigació mínima i diligències prèvies quant a les declaracions fetes abans de la 
vista per part de les víctimes als membres de les Comissions que els han pres 
declaració per primera vegada (statement takers). Aquesta mínima investigació és clau 
per fer la selecció i, de manera anàloga, caldrà ponderar que les veus escollides siguin 
a la vegada exemplificadores dels models d’abús ocorreguts a la regió on aquelles 
persones han de testimoniar. Més encara, la selecció, sempre que sigui possible, 
haurà de mantenir equilibris com els de gènere, ètnia i raça d’acord amb les 
proporcions de victimització de cadascun d’aquests grups. Per acabar de reblar el clau 
els criteris de selecció haurien de ser coneguts i públics. 
 
És evident que el testimoni ha de ser voluntari i que les víctimes només poden ser 
convidades a participar si així ho desitgen. Però, més enllà de les víctimes, moltes 
Comissions han fet testimoniar experts, acadèmics o polítics de primer i segon nivell 
per tal de complementar allò que s’escoltava a les sales de vistes. 
 
En molts casos les Comissions han establert procediments específics i explícits per a 
les víctimes sobre com testimoniar i quins són els seus drets i deures, així com una 
aproximació realista a les implicacions legals de donar efectivament testimoniatge, un 
element, aquest darrer, d’importància central com s’ha explicitat en un dels punts del 
present document. A Sierra Leone, per exemple, en el primer contacte, ja amb els 
statement takers, s’informava a la persona de les implicacions legals que la seva 
declaració podria tenir. Se li demanava si voldria intervenir en una vista pública i si 
estaria disposada a donar noms dels responsables d’ofenses. En el cas peruà es feia 
un pas més i s’obligava a firmar una declaració en la qual els sotasignats afirmaven 
que havien estat degudament informats de les conseqüències de testimoniar en públic. 
En aquest sentit, les Comissions han exposat en algun casos (i hauria de ser així de 
manera inequívoca) als possibles testimonis les capacitats reals de protecció que 
poden donar a les víctimes un cop duta a terme la declaració pública si d’aquesta es 
poguessin derivar conseqüències perilloses per a la seva integritat física. 
 
Hem parlat fins ara de víctimes, però en el costat oposat trobem aquells persones que 
pel fet de la declaració d’una víctima, poden ser anomenades en el si d’una vista 
pública. En aquests casos, les Comissions haurien de notificar aquesta possibilitat a 
les persones concernides. Pel que fa a les notificacions a aquests suposats 
responsables d’ofenses, el grau procedimental de les notificacions ha estat molt divers. 
En el cas sud-africà, per exemple, es va estipular en vint-i-un dies els dies mínims per 

                                              
230 Truth and reconciliation Commission of South Africa Report 1998. Vol. 4. Chapter 9. Special 
Hearing: Children and Youth. JUTA.  
231 FREEMAN, M. (2006). Op Cit. p.227. 
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avisar una persona que podia ser citada en una vista pública.232 Les notificacions 
haurien de ser fetes per escrit, assegurar que, qui les ha de rebre, efectivament les 
rebi, i en el contingut hauria d’explicitar-se l’abast de les denúncies que es podrien 
emetre sobre aquesta persona per tal que pogués presentar la seva rèplica en el cas 
que el seu nom fos esmentat en la declaració del testimoni que hi hauria aquell dia.  
 
Generalment i en aquest marc, s’ha donat un dret a rèplica a les persones esmentades 
però les Comissions l’han permès de diferents maneres en funció del que explicita el 
seu mandat. A Sierra Leone, per exemple, es permetia un intercanvi entre víctima i 
perpetrador només si la víctima ho desitjava. Però la presència de les dues parts en 
una mateixa sala ha estat una excepció (el cas del comitè d’amnisties sud-africà és 
encara més particular, com veurem). En qualsevol cas, generalment s’ha permès el 
dret a rèplica, post-declaració de la víctima, en un temps prudencial i generalment per 
escrit (o molt excepcionalment en una trobada ad hoc post vista) i sempre de manera 
voluntària, atès que s’ha entès que el procés de testimoniatge públic estava 
especialment centrat en la víctima i era la figura a preservar. En aquest sentit rares 
vegades les víctimes a Sud-Àfrica, el Perú o Sierra Leone van ser confrontades, per 
descomptat per cap agressor, i només en casos molt excepcionals pels comissionats 
si resultava clar que qui intervenia estava estrictament fabulant. 
 
Cal no oblidar que les Comissions són cossos d’investigació, que no jutgen ningú 
malgrat que en determinats casos hi hagi un procés de justícia restauradora que 
substitueix la retributiva. En principi la presència de juristes i advocats no és 
necessària.  
 
Amb tot, el dret a la representació legal existeix i ha estat exercit especialment en 
casos de persones a les quals s’ha obligat a testimoniar des de la Comissió a partir de 
citacions oficials (subpoena power). Especialment prolífics van ser els casos en la 
Comissió sud-africana, on la possibilitat de representació legal quedava perfectament 
regulada en la llei de creació de la Comissió o, per posar un altre exemple, en el cas 
del Timor Oriental a l’article 17 i 18 de creació de la mateixa Comissió.233 
 

17.1 No witness may be compelled to incriminate himself or herself.  Every person who 
is invited or required to come before the Commission shall be informed of such right.  If 
at any time it appears to the Commission that a question asked of a witness is likely to 
elicit a response that might incriminate the witness, the Commission shall readvise the 
witness of his or her right not to answer the question 
18.1 A person who has been invited or required to appear before the Commission shall  
be permitted to be represented by legal representative, and shall be informed of such  
right.  
18.2 The Commission shall appoint a legal representative to appear on behalf of a 
person it has required to attend before the Commission if it is satisfied that such person 
is not financially capable of appointing a legal representative himself or herself, and it 

                                              
232 Truth and reconciliation Commission of South Africa Report (1998) Vol1. Chapter 7. Legal 
Challenges. Paragraph 50. “Following the court ruling, the Commission adopted the procedure 
of sending section 30(2) notices to alleged perpetrators twenty-one clear calendar days in 
advance of the hearings. Notices were accompanied by all documentation necessary to provide 
the alleged perpetrator with sufficient detail of the substance of the allegations against him or 
her. The procedures applied to notices for human rights violations hearings, section 29 
investigative hearings and amnesty hearings. 
233 UNTAET/REG/2001/10  de 13 Juliol 2001. Regulation Nº. 2001/10 on the establishment of a 
Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor Secció 17.1 I Secció 18.  
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considers that in the interests of justice a person should be represented by a legal 
representative. 
18.3 If in the opinion of the Commission there is a significant possibility that a person 
will incriminate him or herself in evidence given to the Commission it shall ensure that 
such person is represented by a legal representative, unless such person declines to be 
so represented. 

 
Les vistes públiques s’han donat si hi ha hagut programes especials de protecció a les 
víctimes i quan els anteriors responsables polítics i militars no mantenen una situació 
de força. És evident en tots els mandats de les Comissions que aquest ha de ser un 
requisit imprescindible i que s’ha de fer extensiu als comissionats i a l’staff que hi 
siguin presents i sovint a les famílies dels qui han testimoniat. Mirem l’exemple del cas 
de Timor Oriental.234 

 
36.1 Before beginning hearings pursuant to Section 16 of this Regulation, the 
Commission shall take appropriate measures to protect the safety, physical and 
psychological well being, dignity and privacy of victims and witnesses who are to appear 
before the Commission. In so doing, the Commission shall have regard to all relevant 
factors, including age, gender, health and the nature of the crime, in particular, but not 
limited to, where the crime involves sexual or gender violence or violence against 
children or where there exists a credible threat against the safety of a victim or witness. 

 
O el cas de Sierra Leone,235 que posa especial èmfasi en la protecció dels infants com 
hem esmentat anteriorment. 

 
The Commission shall take into account the interests of victims and witnesses when 
inviting them to give statements, including the security and other concerns of those who 
may not wish to recount their stories in public and the Commission may also implement 
special procedures to address the needs of such particular victims as children or those 
who have suffered sexual abuses as well as in working with child perpetrators of abuses 
or violations. 

 
O el cas de Libèria:236 

 
26.o. The TRC shall employ specialists in children's and womenâ€™s rights and shall 
ensure that special measures or mechanisms are employed that will enable women and 
children to provide testimony to the TRC, while at the same time protecting their safety 
and not endangering or delaying their social reintegration or psychological recovery. 

 
En el cas sud-africà, com veurem més endavant, el Programa de Protecció de 
Testimonis estarà específicament regulat com a conseqüència de la redacció de la llei 
de Creació de la Comissió de la qual va emanar una regulació específica, que creava 
el Limited Witness Protection Programme (GN R2122 in Government Gazzete 17686 
of 20 December 1996). La Secció 35 de la llei ja esmentava el següent: 
 

(1) The Minister shall, in consultation with the Commission, promote the  establishment 
of a witness protection programme in order to provide for the protection and safety of 
witnesses in any manner when necessary (...) 

                                              
234 UNTAET/REG/2001/10  de 13 Juliol 2001. Regulation Nº. 2001/10 on the establishment of a 
Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor.  Secció 36. 
235 THE TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION ACT, 2000. Supplement to the Sierra 
Leone Gazette Vol. CXXXI, No. 9vdated 10th February, 2000. Secció 7.4 
236 Act That Established the Truth And Reconciliation Commission (TRC) of Liberia.Enacted on 
May 12, 2005, by the National Transitional Legislative Assembly, TRC Mandate. Secció 26.o. 



 191

(4) (a) Until such time as the witness protection programme has been established the 
President may, in consultation with the Minister and the Commission, prescribe interim  
measures to be followed in order to provide for the protection and the safety of a 
witness: Provided that the provisions of section 185 of the Criminal Procedure Act, 1977 
( Act 51 of 1977 ), shall, with the necessary changes, apply in the absence of such 
interim measures. 237 

 
Així, doncs, les mesures de protecció poden tenir diferents formes: 

‐ La més robusta és la creació d’un Programa de Protecció de Testimonis com 
en el cas sud-africà. El cas sud-africà va prendre en el seu origen els 
testimonis anti-màfia que s’aplicaven a Itàlia. I comprenia elements com 
l’existència de “cases segures”, guardaespatlles, augment de control policial en 
determinades zones... El cas peruà també va dur a terme un Programa ad hoc 
a partir de Convenio de Cooperación Institucional entre el Ministerio Público y 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación.238 En aquesta direcció una opció 
menys formalitzada es concretava a Timor Oriental amb una presència evident 
d’efectius policials a les vistes públiques. Amb tot, al Timor es comptava també 
amb un acord formal de cooperació. El 4 de juny de 2002 es va signar un acord 
entre el president de la Comissió (CAVR) i el fiscal general del país sobre les 
relacions que s’establirien entre la Comissió i la fiscalia. S’intentava establir el 
màxim de cooperació i independència alhora, i es feia especial esment a la 
confidencialitat de les informacions rebudes per les dues institucions. 
 

‐ En segon lloc, hi ha mesures menys costoses com l’ús de pantalles, o suports 
electrònics com àudios o vídeos, o bé l’ús de vistes privades sense públic 
(especialment en casos com infants i dones agredides sexualment). 

 
Una derivada final de la declaració pública per part de les víctimes és la necessitat 
d’establir elements de suport psicològic i emocional. La majoria de les víctimes no està 
acostumada a parlar en públic i menys a exposar els seus sentiments i emocions i 
sovint s’han trobat casos en els quals els interpel·lats han estat incapaços d’exposar el 
seu cas. És per això que un dels elements clau de les sessions públiques és que hi 
hagi una preparació adequada i un entorn favorable per a més confort d’aquells que 
han de declarar. Generalment, es tracta de persones amb un gran bagatge en 
l’acompanyament de persones (psicòlegs, treballadors socials) les qui fan aquesta 
tasca que ha estat molt mal dotada financerament malgrat la importància que les 
víctimes han donat sempre al fet que hagin existit. En aquesta direcció, l’avenç més 
important es va produir al Perú on catorze persones van tenir cura permanentment a 
totes les vistes dels qui testimoniaven, tant abans com després de fer-ho. A Sierra 
Leone, en el cas del testimoniatge de nens, sempre hi era present un treballador 
social. Altres Comissions que van mantenir aquest tipus de figures en les vistes 
públiques foren Sud-Àfrica, Timor Oriental, Ghana o el Marroc, i en el cas sud-africà 
els comissionats van actuar, a la pràctica, com agents de primer ordre en aquesta 
direcció. 
 
 

2.6.8. Llengües emprades  
 
La llengua amb la qual es pot donar testimoni i amb la qual la Comissió es dirigeix a 
l’opinió pública és clau perquè aquesta sigui més creïble. Recordem el que dèiem a 
                                              
237 TRC Act. 1995. Ibbid Secció 35. 
238 < http://www.cverdad.org.pe/lacomision/cnormas/convenio25.php>  
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l’apartat on parlàvem de veritat. Una Comissió serà més veritable si és capaç de 
dirigir-se al seu públic en la seva llengua materna. Això ha suposat que a Sud-Àfrica la 
Comissió tingués onze llengües oficials o que actualment al Perú les víctimes d’ètnia 
maia es puguin expressar amb la seva llengua de manera natural.  
 
 

2.6.9. Activitats concretes i equips de suport complementaris: 
investigació 

 
Les activitats de les Comissions varien en funció de com decideixen assumir el 
mandat, el clima social i els recursos de què disposen. Generalment, trobem elements 
comuns gestionats per unitats que esdevenen activitats imprescindibles: 
- Unitats de recerca de pressupost per a la creació i manteniment de la Comissió 

(Fundraising). Departament financer. 
- Unitats de comunicació per portar la Comissió a la gent (víctimes i opinió pública). 
- Unitats d’investigació i recerca que recull els testimonis de les víctimes i 

s’encarrega d’elaborar la part de l’informe final sobre les conclusions extretes 
quant als models d’abús de drets humans al país i les causes del conflicte. 

- Unitat de gestió de registres relacionada amb la gestió de la informació en 
col·laboració amb les unitats de recerca. 

- Unitats de recursos humans, encarregats també de la formació dels treballadors de 
la Comissió. 

- Unitats d’assistència legal per a víctimes, per a exigir determinats testimoniatges i 
per a respondre a possibles demandes. 

- Encarregats de preparar vistes públiques en cas que es decideixi que alguns dels 
casos s’han de presentar d’aquesta manera (un 10% dels casos a Sud-Àfrica, per 
exemple).  

- Assistència a exhumacions i enterraments. 
- Creació d’unitats i serveis d’atenció mèdica i psicològica pels que testifiquen. 
- Unitats o comitès encarregats d’atorgar l’amnistia (SA) als perpetradors. Amnistia a 

canvi de la veritat.  
- Establiment d’unitats encarregades de valorar les necessitats de les víctimes i 

proposar reparacions a l’informe final. Elaboració de les llistes oficials de víctimes. 
- Actes rituals públics de perdó (memorials). 
- Compaginació, presentació i difusió de l’informe final. 
 
 

2.6.10.  Activitats de les comunitats i/o de les víctimes després 
dels testimoniatges 

 
Les Comissions han iniciat o encoratjat activitats de seguiment en posterioritat a les 
vistes que han realitzat als diferents pobles. Aquestes activitats poden ser ben 
diverses i van des de l’enviament de cartes de reconeixement i gratitud per la 
participació en el procés a la provisió de serveis mèdics i psicològics. Normalment 
aquestes activitats no estan referenciades en els mandats i només es recomanen, no 
les duu a terme la mateixa Comissió. Normalment es demana que les ONG locals 
continuïn el procés i atenguin les persones que hi han participat.   
 
 

2.6.11. Nombre de casos presentats a la Comissió i nombre de 
víctimes/perpetradors escoltats 
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El nombre de casos presentats a la Comissió per part de testimonis individuals o 
organitzacions nacionals o internacionals és normalment la punta de l’iceberg dels 
abusos ocorreguts i, per tant, el seu nombre s’ha d’entendre com a una tendència. Les 
Comissions poden decidir que analitzen aspectes generals o casos individuals.  
Les Comissions han rebut milers de testimonis de víctimes i centenars de 
perpetradors. Tenir un bon sistema de gestió ens permetrà analitzar tots els casos i fer 
una anàlisi estadística seriosa que manca en moltes de les Comissions de segon ordre 
realitzades amb manca de mitjans. Per a fer-ho, s’ha de fer una estimació prèvia per 
operativitzar una Comissió capaç d’assumir i realitzar una atenció correcta de tots els 
casos i testimonis presentats. El cas sud-àfricà és en aquest sentit un exemple de 
mala praxis mentre que les de Perú o la recent de Brasil són molt millors en aquest 
sentit. 
 
 

2.6.12. Cobertura dels mitjans 
Un pla de comunicació i una estratègia encertada perquè hi hagi una cobertura 
mediàtica important sobre la tasca de les Comissions és essencial per al seu èxit. A 
partir dels mitjans, la Comissió ha de ser capaç del següent: 
- Mostrar i explicar els abusos dels drets humans ocorreguts, per tal que aquests no 

puguin tornar a repetir-se. 
- Educar el públic, aportant valors de tolerància i respecte als drets humans. 
- Assegurar el seguiment de les vistes públiques (si és que n’hi ha i el mandat ho 

permet) durant el procés i la difusió de l’informe final en forma de llibres, programes 
de TV i ràdio i internet, tant a nivell local, com nacional i internacional. 

- En el cas que els perpetradors siguin presentats, actua també com una certa forma 
de justícia/vergonya) i per part de les víctimes (si aquestes ho accepten) es difon 
un patiment que en fer-se públic moltes vegades queda parcialment desactivat. 

Les Comissions han usat normalment comunicats i rodes de premsa, i un contacte 
molt proper amb els mitjans de comunicació per trobar en ells uns altres aliats perquè 
la seva tasca sigui un èxit. És difícil aconseguir l’ajut de tothom i de manera reiterada 
han aparegut entrebancs de diferents media molt crítics amb el paper que la Comissió 
estava iniciant.  
És important que hi hagi un seguiment tant a curt termini com a llarg termini (a partir de 
reportatges-resum, per exemple). 
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2.7. Amnistia 
 
La majoria de transicions compten amb amnisties parcials o totals per als 
responsables de violacions de drets humans en el període anterior a la represa 
democràtica. Les amnisties poden ser més o menys negociades en funció del poder de 
les elits anteriors. En casos d’acords de pau la negociació d’amnisties també s’imposa. 
El que canvia són bàsicament les condicions per a aconseguir l’amnistia (pot ser 
efectivament condicionada o no) i el moment en que aquesta es dóna, abans o 
després de la Comissió. Aquests factors prendran poder o dotaran de poder i 
legitimitat a les Comissions que normalment són vistes amb molta suspicàcia pels 
cossos armats dels règims anteriors o en conflicte. Una amnistia total prèvia a una 
Comissió és sens dubte el pitjor escenari amb el que pot treballar una Comissió per 
aconseguir que els responsables d’atrocitats parlin. El cas xilè ens demostra que, tot i 
així, la feina realitzada ha estat molt útil, no només per les víctimes sinó també per 
aportar informacions a judicis en el cas Pinochet, com a cas paradigmàtic. 
 
Ens trobem, doncs, amb la possibilitat d’existència d’amnisties que depenen de: 
 
2.7.1. Moment d’atorgament de l’amnistia 
2.7.2. Les condicions per al seu atorgament  
 
La discussió que segueix queda complementada amb la que anteriorment hem 
presentat al punt 8 de la part A del document. 
 
 

2.7.1. Moment d’atorgament de l’amnistia 
 
La majoria d’amnisties s’han donat amb anterioritat a la celebració de les Comissions. 
Només en el cas de El Salvador s’ha presentat posteriorment, “curiosament” als tres 
dies exactes de la presentació de l’informe final de la Comissió. Normalment 
l’existència d’amnisties limiten la credibilitat de la Comissió davant l’opinió pública, que 
veu en les Comissions un cos creat per acontentar aquells que reclamen una 
investigació sobre els abusos passats, ja que no hi haurà definitivament sancions 
judicials. Si les amnisties prèvies vénen condicionades, aquesta imatge no és tan 
negativa. Les amnisties posteriors tenen també una percepció que pot arribar a ser 
correcta: si un cop feta una Comissió i investigats els casos, es donen amnisties 
parcials i condicionades, l’acceptació pot ser àmplia. Si l’amnistia és incondicional, 
com en el cas de El Salvador, la frustració creix i el text queda com un intent frustrat de 
responsabilitzar a un govern de les atrocitats produïdes.  
  
 

2.7.2.  Les condicions per al seu atorgament 
 
Moltes vegades l’última mesura duta a terme per part dels membres de l’antic règim és 
promulgar una llei per assegurar-se una amnistia incondicional en relació amb les 
possibles atrocitats passades. Però en moltes ocasions les amnisties poden quedar 
condicionades i són acceptades com un element fins i tot positiu per moltes 
organitzacions internacionals, ja que entenen que poden permetre la integració social 
de col·lectius amb responsabilitat baixa. Les Comissions normalment no tenen el poder 
d’atorgar amnistia però el cas sud-africà és un exemple de com aquests cossos poden 
atorgar-se, per llei, facultats quasi-judicials i convertir-se en l’element que condiciona 
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l’obtenció de l’amnistia. El Comitè d'Amnistia de la Comissió sud-africana va comptar 
amb unes característiques diferents a la resta de les estructures de la Comissió i va 
ser l'encarregat d'atorgar l’amnistia a tothom qui ho sol·licités si complia els 
requeriments de la llei. Hi va haver molts elements de controvèrsia (obtenció quasi 
automàtica d’amnisties, denúncies sobre la constitucionalitat de la mesura per part de 
víctimes que no acceptaven aquesta opció, reticències dels perpetradors), però la 
Comissió va centrar la seva estratègia en parlar de justícia restauradora i no en la 
justícia punitiva, atesa la fragilitat del sistema judicial sud-africà i els acords 
transicionals adoptats. 
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2.8. Difusió de les investigacions i conclusions 
 
Un dels elements clau perquè la Comissió sigui un èxit serà la capacitat que tingui de 
fer públiques les seves investigacions, conclusions i recomanacions. 
Hi ha un conjunt d’elements associats a la difusió de les investigacions i conclusions: 
 
2.8.1. Realització i finalització d’un informe final 
2.8.2. Publicació d’un informe final 
2.8.3. Distribució i accessibilitat de l’informe. Formes de presentació de les 
investigacions 
2.8.4. Continguts de l’informe final 
  
 

2.8.1.  Realització i finalització d’un informe final 
 
És l’element clau que fa visible la feina d’una Comissió. Moltes vegades és realment 
difícil realitzar-lo pel poc temps amb el que compta la Comissió per a dur-lo a terme. Hi 
ha hagut moltes Comissions, especialment les NO oficials, que han estat incapaces de 
finalitzar el seu informe o finalitzar-lo de manera incompleta per manca de mitjans o 
seguretat (Bolívia, Guinea, l’Equador).  
 
 

2.8.2.  Publicació de l’informe final  
 
La no publicació d’un informe converteix en estèril la tasca de la Comissió. En moltes 
ocasions no s’ha pogut publicar l’informe especialment per raons polítiques com és el 
cas de Zimbabwe. L’informe va aparèixer més de deu anys després d’haver estat fet, 
publicat a un diari sud-africà, i el d’Haití va ser finalitzat però mai posat a disposició del 
públic. Només des de fa tres anys es pot consultar exclusivament a través d’internet.   
 
 

2.8.3. Distribució i accessibilitat de l’informe. Cobertura mediàtica 
i formes de presentació de les investigacions 

 
Una àmplia distribució de l’informe és essencial. L’informe final ha de ser posat en 
públic fàcilment. En aquests moments, els cinc informes finals que analitzem es troben 
totalment consultables per internet. En el moment que es va presentar l’informe es va 
optar en moltes ocasions per fer resums i extractes que es presentaven en forma de 
capítols als principals mitjans de comunicació del país. En d’altres casos, s’han fet 
llibres-resum amb un alt grau d’acceptació, altíssim, com ha estat en el cas argentí 
amb l’informe Sábato. Sovint s’ha intentat que hi hagi una cobertura també per ràdios i 
televisions (nacionals i locals) amb documentals específics on s’explica la tasca i els 
resultats de la seva investigació. Un altre element central és que aquesta difusió es 
faci en totes les llengües que afecten les víctimes i que la distribució transcendeixi els 
centres urbans i arribi a l’àmbit local.  
 
Una accessibilitat difícil pot fer minvar la credibilitat de l’informe i la oposició militar i ex-
elits polítiques poden amagar ràpidament el que s’hi diu. És, doncs, bàsic, que la 
Comissió faci dels mitjans de comunicació el seu millor aliat al llarg de la seva vida 
perquè en la presentació de l’informe la seva tasca sigui transmesa de manera 
correcta i àmplia. 
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2.8.4. Continguts de l’informe final  

 
Els continguts de l’informe final venen dictaminats pel mandat de la Comissió i són la 
clau per entendre quina intensitat tindrà l’informe quant al coneixement dels abusos 
dels drets humans. En general trobem els següents apartats: 
- Exposició del mapa de la violència, causes i conseqüències dels abusos 

ocorreguts al país. Exposició dels principals models d’abús. 
- Els casos coberts amb el grau de detall que es decideixi. Es poden exposar tots els 

casos (resums) o bé només casos emblemàtics que siguin exemplificadors. 
- Un apartat amb el nom de les víctimes i/o els responsables d’ofenses (si el mandat 

ho permet i la Comissió ho creu convenient). 
- Inclusió de recomanacions a diferent nivell: 

- Recomanacions de reformes estructurals de l’estat en l’àmbit judicial, polític 
(sanitari, educatiu, cultural) i militar.  

- Recomanacions de persecucions judicials allà on no hi hagi amnisties en marxa 
o on la Comissió no sigui un cos amb capacitat quasi judicial.  

- Recomanacions de reparacions per a les víctimes: Les reparacions són un 
terme general que inclou una varietat bàsica de redreçament, de restitució, 
compensació, rehabilitació, satisfacció i garanties de no repetició. Normalment 
una barreja de totes elles és el correcte.  

 
Per molts governs és impossible donar diners i compensacions directes per a tots els 
supervivents i per això poc després de fer-se públiques les recomanacions, els 
governs ponderen la tasca però exposen la necessitat de concentrar-se en inversions 
que es consideren més productives. 
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2.9. Continuació d’esforços després de la Comissió 
de la Veritat 

 
Un cop l’informe final ha estat realitzat i fet públic, la feina formal de la Comissió ha 
acabat. El mandat mai ha permès que vagi més enllà. Investiga, pregunta, coneix, 
escriu i desapareix deixant un informe final al que tothom, idealment, tindrà accés. 
Amb tot, de cara al públic, la Comissió no ha acabat. En moltes ocasions, la feina de la 
Comissió per a molts comença. És el moment de veure què ha aportat, quin camí de la 
reconciliació ha deixat embastat. Per tal que les Comissions siguin vistes com un cos 
reeixit és necessari que l’estat respongui a la majoria de recomanacions que proposa i 
no deixi les víctimes només amb la satisfacció de la veu donada sinó també amb les 
conseqüències que se’n deriven: seguiment psiquiàtric i posada en marxa de les 
recomanacions. 
 
Així, doncs, ens podem trobar amb les seguents opcions: 
2.9.1. Acceptació o no de l’informe final per part del govern  
2.9.2. Posada en marxa de recomanacions 
2.9.3. Possibilitat de persecució dels responsables 
2.9.4 Continuació d’activitats per part d’altres organitzacions  
 
 

2.9.1.  Acceptació o no de l’informe final per part del govern  
 
Hi ha hagut ocasions en què la presentació de l’informe no ha estat acceptat pel 
govern un cop aquest informe ha estat fet públic. És el cas de El Salvador. Amb aquest 
punt de partida, la posada en marxa de les recomanacions es fa impossible, però fa 
impossible també una demanda pública de perdó. Tant a Xile, com a l’Argentina, 
Guatemala i Sud-Àfrica la recepció de l’informe final es va fer amb gran solemnitat i va 
servir perquè el govern de manera pública i amb la “veritat” de l’informe a la mà fos 
capaç, de demanar perdó, en actes que han estat titllats de catàrtics per als qui hi van 
assistir o els van seguir pels mitjans de comunicació. 
 
 

2.9.2.  Posada en marxa de recomanacions 
 
Si el govern accepta l’informe final té un nou repte a curt i mig termini com és la 
aplicació efectiva de les recomanacions de l’informe final. Moltes Comissions han 
demanat determinades reparacions monetàries i les víctimes han cregut que els serien 
efectivament atorgades. La realitat és que en cap mandat la posada en marxa de les 
recomanacions és obligatòria, així que aquesta queda circumscrita a la voluntat 
política del moment.  
 
Les recomanacions més aplicades han estat aquelles que es referien a la restitució 
simbòlica, creació de memorials, demandes de perdó públiques, celebracions de dies 
de reconciliació nacional... En definitiva, aquelles reparacions que no representaven un 
gran esforç econòmic el qual preferia concentrar-se en inversions més “productives”. 
En un segon estadi de desenvolupament queden les que signifiquen la rehabilitació 
física i mental de les víctimes. En alguns casos, l’estat ha decidit fer-se càrrec 
d’aquests costos amb mesures complementàries com la gratuïtat d’educació, sanitat i 
exempcions de servei militar a víctimes i fills de víctimes (Xile-l’Argentina). En algun 
cas, finalment, s’ha parat atenció als comentaris sobre les recomanacions de canvis 
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estructurals (l’Argentina) i fins i tot en la persecució judicial dels responsables 
d’ofenses a partir de les indicacions de la Comissió.  
El cas de Xile és un clar exemple de com l’informe final d‘una Comissió i el futur de les 
víctimes que hi són esmentades estan absolutament lligats. Només si una víctima 
estava citada tenia dret a compensacions, les quals efectivament van fer-se efectives.  
Pel que fa a les garanties de no repetició i prevenció, els diferents països han iniciat 
processos que efectivament les reforcen. A Xile amb programes d’educació en drets 
humans, ratificació de convenis internacionals a favor dels drets humans, i la millora de 
la formació dels membres de la Justícia i les Forces Armades (lenta però aconseguida 
gràcies a la pressió de les organitzacions de drets humans). A l’Argentina van haver de 
ser les organitzacions a favor dels drets humans les que posessin les víctimes, la 
veritat i la justícia a l’agenda política perquè l’informe per si sol no va donar prou 
empenta al govern per actuar. En el cas de Guatemala la impunitat compromet 
seriosament les possibilitats de reconstrucció pacífica, ja que les xarxes repressives i 
de seguretat no han estat desmantellades i no s’han escoltat les recomanacions de 
l’informe final. En el cas del Salvador el panorama és encara més desolador, amb 
depuracions poc visibles per l’opinió pública, i aplicació nul·la de les recomanacions 
com denunciava el cap de la Comissió de Drets Humans de El Salvador, Miguel 
Montenegro.239 
 
 

2.9.3.  Possibilitat de persecució dels responsables  
 
Tal com hem esmentat extensament en l’apartat de Veritat versus Justícia, les tasques 
de la Comissió poden tenir diferent incidència en la persecució dels responsables 
d’ofenses. En qualsevol cas, l’actuació de les Comissions sempre ha tingut una 
incidència positiva en aquesta direcció, ja portant a responsables d’atrcitats a judici per 
part dels comissionats, o bé un cop rebuda la informació obtinguda per la Comissió i 
posada a disposició dels tribunals nacionals de justícia o tribunals de justícia 
internacionals quan en l’àmbit nacional les lleis d’amnistia actuen com a blindatge 
contra aquestes persecucions. Els responsables d’atrocitats tenen un incentiu major a 
a participar a les comissions si aquestes tenen capacitat d’atorgar amnistia 
condicionada a veritat i no participar a la mateixa significa el risc de persecucions reals 
als tribunals ordinaris. 
 
 

2.9.4. Continuació d’activitats per part d’altres organitzacions 
 
La feina de les Comissions ha estat continuada gaire bé sempre per organitzacions 
nacionals que han estat creades amb aquest objectiu específic. Estem parlant de 
plataformes d’ajuts a les víctimes, lobbies de pressió per a la posada en marxa de 
recomanacions, investigacions que es deriven de fets apuntats per part de l’informe 
final, o la provisió d’ajut mèdic i legal a les víctimes per part d’organitzacions 
especialitzades (aquestes, sí, preexistents).  Sense aquesta continuïtat es corre el risc 
d’haver destapat la caixa dels trons i ser incapaç de gestionar un dolor reobert. Com 
molt il·lustrativament han exposat diferents comissionats, s’han de reobrir les ferides 
per a poder-les curar correctament. El que semblaria injust és treure la infecció, posar-
hi remei, però ser incapaços d’acabar la feina posant-hi uns ferms i renovats punts de 
sutura.  
 
                                              
239 La Verdad en la papelera. El Pais, 20 de juliol de 2002. 
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2.10. Relació amb la CPI 
 
En el decurs del document hem esmentat la necessitat de clarificar la relació de les 
Comissions de la Veritat de determinats països amb les actuacions que pugui dur a 
terme la Cort Penal Internacional. En el moment de dissenyar les Comissions caldrà 
observar aquesta possible relació, la seva trasllació al mateix mandat i els 
mecanismes de coordinació a establir. Hem assenyalat durant el document el cas fallit 
de la Comissió de Bòsnia en relació amb el ICYP i el cas de Sierra Leone, on una 
Comissió de la Veritat coexisteix amb el Tribunal Internacional ad hoc.  
 
2.10.1. Adhesió a l’estatut de la CPI? 
2.10.2. Unitats de coordinació? 
 
10.1. Adhesió a l’estatut de la CPI? 
 
És imprescindible conèixer si una Comissió de la Veritat se situarà en un país que es 
troba adherit a l’estatut de la Cort Penal Internacional. Les implicacions en el mandat i 
les possibilitats operacionals hauran de tenir en compte aquest fet, i molt especialment 
hauran de quedar clars quina serà la relació entre les dues institucions. En aquest cas 
ens remetem a l’exposició presentada al punt XXX del present document. 
 
 
10.2. Unitats de coordinació? 
 
La formalització d’unitats de coordinació amb la CPI com va succeir en el cas de Sierra 
Leone (poc reeixida) haurà de ser un element cada vegada més complet que caldrà 
incloure al mandat de les Comissions. Les disfuncions que poden generar processos 
paral·lels poden anar en detriments de la credibilitat i l’autoritat d’ambdues institucions i 
aquest és un actiu central, especialment per les Comissions de la Veritat, les quals, 
lluny d’exercir poder, normalment han de jugar amb l’autoritat com a element 
fonamental de relació amb les persones a qui es dirigeix. 
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2.11. Unes primeres dades quantitatives sobre l’èxit 
de la justícia transicional i les Comissions de la 
Veritat 

 
 
La infraestructura institucional que recolza la justícia transicional s’ha anat fent més 
robusta a mesura que els diferents mecanismes que la configuren s’han anat posant 
en marxa en diferents regions el món.  En el cas concret de les Comissions, la majoria 
d’integrants i experts de les primeres que van estar operatives van esdevenir alhora  
consultors de països en transició que havien d’afrontar els seus crims passats. 
L’anomenada justícia en cascada, que com hem vist es va començar a produir a partir 
de finals dels anys vuitanta, ha anat pressionant cada vegada més els països a 
afrontar el seu passat i evita o ha evitat que els que es troben en situacions anàlogues 
siguin interpel·lats perquè ho facin. 
 
En els darrers trenta anys (i sobretot en els vint darrers) ha crescut el consens sobre 
que les Comissions de la Veritat poden ser un instrument efectiu en societats post-
conflicte per tal que aquestes esdevinguessin més democràtiques i respectuoses amb 
els drets humans. Però que hi hagi consens no vol dir que hi hagi hagut anàlisis 
rigoroses amb indicadors contrastats per assegurar-ho. Hem vist que, generalment, les 
Comissions sorgeixen en casos de transició per la via de negociació i és comunament 
acceptat que poden jugar un rol constructiu en aquestes situacions delicades, amb el 
sobreentès que són capaces d’equilibrar el desig de les víctimes d’aconseguir algun 
tipus de reparació i responsabilització dels autors d’ofenses (per molts són un primer 
pas fins que les persecucions civils són possibles) i la reacció dels qui es mantenen 
amb prou poder per posar traves importants al procés de transició si se senten 
amenaçats. 
 
I malgrat això, i com avançàvem,  quan ens centrem en les Comissions, cal dir que, 
fins als darrers cinc o deu anys no hi ha hagut una anàlisi important del seu impacte 
real en l’àmbit de la millora dels drets humans ni en la consolidació de la democràcia 
allà on aquestes s’han donat, entre altres coses perquè ens ha mancat el temps, la 
manca de perspectiva temporal per poder-ho fer amb estudis longitudinals rigorosos. 
La major part de literatura ha estat fins fa poc generada per experts, acadèmics  o ex 
comissionats o membres de la comunitat internacional de drets humans que feien 
anàlisis just després de l’actuació i just abans de tornar a enrolar-se al següent 
esdeveniment, fet que els feia perdre un punt de distància i mirada serena.  
 
Es configurava, per tant, una literatura molt descriptiva i amb poca perspectiva 
temporal, lluny d’arguments causals convincents, més propers a la bonhomia i al desig 
que a una anàlisi que contrastés intuïcions i voluntats no sempre encertades. I, amb 
tot, és gràcies a aquesta primera onada de recerques que tenim les potents 
descripcions de diversos casos de Comissions de la Veritat. Són els casos de 
Zalaquet, Boraine, Hayner... Es cronificava el seu desenvolupament i se n’avaluaven 
punts forts i febles en funció de la quantitat d’informació que havien pogut aportar (el 
poder màgic de la “recerca de la veritat”), i en funció de l’evidència qualitativa i 
empírica sobre quin havia estat el seu comportament. Però sovint hi havia una manca 
real d’observació dels seus procediments operatius i sovinteja l’avaluació en termes 
estrictament morals i legals o basats en impressions i anècdotes poc categoritzables. 
Generalment, a més, es fa referència a la descoberta d’evidències que la Comissió ha 
fet, però no tant als possibles seus efectes a mig termini. 
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La seva popularitat ha merescut en els darrers anys una major atenció i per tant 
comencem a tenir alguns elements de contrast no només qualitatius sinó també 
quantitatius. Les Comissions es poden entendre com una variable dependent o com 
una variable independent. Com a variable dependent es situen en el marc de l’estudi 
de les polítiques en transicions post-conflicte, i es mira en quin context apareixen. Com 
a a variables independents, s’avaluen les experiències analitzant el grau de 
consecució dels objectius fixats al mandat (amb una visió a curt termini i molt centrada 
en l’estudi de la implantació de les recomanacions) o bé analitzant els efectes de les 
CV tant en els individus que hi van participar com en la societat (a llarg termini). 
 
Els estudis en l’àmbit nacional han tendit a centrar-se en les CV més importants i 
reconegudes i, per tant, la majoria de conclusions tenen un biaix pel fet de partir d’un 
nombre reduït de casos ben coneguts i d’èxit. Encara avui tenim pocs estudis sobre les 
conseqüències a llarg termini d’haver emprat CV que no es refereixen a estudis 
concrets de cas o a una comparativa a 3 o a 4. 
 
L’impacte 
Abans d’entrar en el cas estrictament sud-africà, caldrà doncs fer esment d’alguns dels 
estudis que han analitzat les CV com una variable independent, i que han provat 
d’establir a nivell “macro”, tot analitzant totes les Comissions i mecanismes de justícia 
transicional coneguts, quin ha estat el seu impacte en els individus i la societat en la 
que s’insereixen, especialment en la millora en els drets humans i la democràcia, dos 
àmbits on l’impacte de les Comissions hauria de tenir conseqüències. 
 
A curt termini, dèiem, l’anàlisi es pot centrar en les recomanacions que una CV realitza 
i que queden fixades amb la resta d’informacions a l’informe final. Caldrà observar, 
doncs, quin és el grau de posada en marxa de les recomanacions per tal de mesurar 
l’impacte a futur de les CV. Malauradament tenim poca literatura sobre la 
implementació a llarg termini de les recomanacions, ja que sovint només s’han 
enumerat sense entrar-hi en detall i en molts casos necessitem una major perspectiva 
temporal. I això ens impedeix veure, per exemple, si hi ha hagut reformes per corregir 
els abusos del passat i si aquestes han modificat efectivament els comportaments de 
la gent. O bé, en un àmbit més “micro”, ens permetrà conèixer el grau de cura i 
recolzament que han assolit les víctimes i les seves famílies, més enllà dels efectes 
terapèutics potencials de la participació en una CV.  Ens trobem sovint que els estudis 
existents avaluen totes aquestes qüestions amb unes mostres molt petites i que quan 
són grans (com en el cas sud-africà, especialment en el cas de Gibson) les 
conseqüències de les CV no són especialment positives en les víctimes, malgrat que 
en d’altres casos sí que es mostri un impacte positiu en les actituds de la població cap 
a les CV.240 
 
Aturem-nos un moment, però, en l’impacte de les CV en les societats que les han 
viscudes. Les Comissions han de contribuir a un projecte nacional més ampli que ajudi 
al restabliment de les responsabilitats, a la construcció d’una sòlida cultura de drets 
humans i al restabliment de la confiança a una societat trasbalsada. En aquest sentit, 
les Comissions formen part del conjunt d’instruments per a la creació d’una nova 
nació. En la majoria d’estudis quantitatius que comencem a tenir s’ha provat d’avaluar 
l’èxit de les CV, analitzar el seu impacte, dèiem, en el desenvolupament democràtic (a 
partir de l’enfortiment del sistema de justícia, control dels militars...a partir de l’aplicació 
                                              
240 GIBSON, J.L.(2004) Overcoming apartheid: can truth reconcile a dividesnation? NewYork: 
Russell Sage Foundation. 
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de recomanacions) i la protecció dels drets humans i millora de la cultura dels drets 
humans allà on aquesta ha estat operativa.  

Dos estudis sobresurten de moment en aquest camp. El primer, de Whibelhaus-
Brahm,241 analitza l’impacte de les Comissions en la democràcia i l’observança dels 
drets humans en més de 150 paisos242; i el segon, l’estudi d’Olsen Payne i Reiter,243 
analitza els cinc prinicipals mecanismes de justícia transicional en 129 països, en què 
els autors identifiquen que aquests han estat emprats.244 
 
Els resultats per a les Comissions de la Veritat analitzades en solitari, és a dir, les 
desvinculades de la resta de mecanismes de justícia transicional, disten molt de ser 
positius. En el cas de Wiebelhaus l’anàlisi conclou que aquestes Comissions han tingut 
efectes negatius per als drets humans, com a mínim per la protecció de la integritat 
física de la gent (en una conclusió que afecta tant països que han tingut Comissions 
en el passat com els que les han tingut recentment). Per contra, el resultats per a la 
democràcia són més consistents amb els estudis de cas qualitatius, però no per 
positius sinó perquè consideren que simplement no hi tenen cap efecte. 
 
En el cas d’Olsen Payne i Reiter, la justícia transicional, en general sembla tenir un 
efecte positiu i una influència significativa en la democràcia i els drets humans. Però 
els efectes positius requereixen temps. És interessant observar però, de nou, que les 
Comissions de la Veritat, per elles soles, de manera aïllada de la resta de mecanismes 
de justícia transicional, tenen un efecte negatiu en els drets humans i la democràcia.  
En molts casos, els judicis i les amnisties tampoc no proven que tenen un efecte 
estadísticament significatiu en la millora de la democràcia i els drets humans. 
 
Cap dels mecanismes per si sol ha demostrat tenir un efecte significatiu en la 
consolidació de la democràcia i els drets humans i en aquest context l’estudi suscita 
dues combinacions ideals de mecanismes: 

                                              
241 WIEBELHAUS - BRAHM, E. (2010). Truth commissions and transitional societies. The 
impact on human rights and democracy. New York: Routledge.  
242 Pel que fa a la influència en els drets humans, les variables de control han estat la Cingarelli 
and Richards Human Rights data Set (CIRI) i la Political Terror Scale, que es basen en les 
dades d’Amnistia Internacional i la US Stste Department. També agafa les dades de la 
Freedom House per analitzar els efectes en la democràcia (drets civils) En aquest cas la mostra 
és molt àmplia. 151 països en el cas dels models per avaluar els drets humans i 157 per 
avaluar l’impacte en la democràcia. 
243 OLSEN, T., L. PAYNE, A. REITER (2010). Transitional Justice in balance. Comparing 
Processes. Weighing Efficacy. Washington DC: United States Institute of Peace Press.  
244 La selecció de mecanismes assignats a cada país s’ha fet a partir de la lectura del Keesings 
World News Archive (un catàleg d’esdeveniments mundials) referits als anys 1970-2007. S’ha 
focalitzat en els que anomenen cinc principals mecanismes de justícia transicional: Judicis, 
comissions de la veritat, amnisties, reparacions i polítiques de lustratió, i han omès 
deliberadament les reformes institucionals i la construcció de la memòria (memorials, llibres de 
text...) Dels 161 paísos analitzats, 129 havien fet servir mecanismes com els descrits, un 50% 
amnisties, un 32% judicis, un 8% comissions de la veritat, un 6% polítiques de lustració i un 4% 
reparacions. 
A Àfrica (34%) i Àsia (28%) és on hi ha ubicades la major part de comissions de la veritat i les 
amnisties (43% i 32% respectivament). Els processos de lustració es donen a Europa (37%) 
així com les reparacions (49%). Del conjunt de judicis, el 41% es fa a Àfrica i el 28% a Europa. 
Si ho mirem relativament, en el si de cada continent, veurem com a Àsia (65%) i Àfrica (54%) 
és on en proporció major nombre d’amnisties s’han donat. A Europa és on hi ha en proporció 
més casos de judicis (47%) i processos de lustració (13%) i reparació (11%). Per contra en 
proporció on hi ha hagut més ús de les Comissions de la Veritat ha estat a Amèrica (12%). 
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1. Judicis i amnisties. 
2. Judicis, Comissions de la Veritat i amnisties. 

Els judicis semblen essencials per assumir la responsabilitat de grans violacions de 
drets humans i la construcció d’institucions democràtiques. Però, per altra banda, els 
països no poden portar a judici a tots els responsables d’ofenses i, en aquest sentit, 
les amnisties aporten un mecanisme per limitar el nombre de judicis. Les Comissions 
de la Veritat també juguen un rol: compensen, en certa manera, la impossibilitat de 
perseguir cada perpetrador de manera individualitzada, a la vegada que permeten 
l’eclosió de la justícia restauradora. Sovint, a més, els perpetradors tenen l’opció 
d’emprar aquests fòrums per assumir la seva responsabilitat per la violència comesa 
en el passat. 
 
Només una aproximació holística sembla tenir un bon funcionament i, per ser exacte, 
funciona quan el que es dóna és una suma de mecanismes de manera seqüenciada 
(amnistia i posteriorment judicis com a millor resposta). 
 
Sense que aquests estudis puguin desprendre’s del treball realitzat, els haurem de 
tenir en compte per contextualitzar posteriorment el cas específic de la Comissió sud-
africana. D’entrada però cal esmentar que aquests resultats (que com hem dit 
provenen d’una mostra de mecanismes de justícia transicional d’arreu del món, 
escollits amb un criteri ampli i molt generós) generen uns resultats aparentment 
contradictoris amb els resultats qualitatius. Només dos apunts: la tendència ens ha de 
fer obrir els ulls i no menystenir els resultats obtinguts, l’impacte aïllat d’aquests cossos 
pot no ser encertat i probablement la visió holística que emfasitzava el Secretari 
general de la ONU sigui l’encertada. Ara bé, les mostres amb les que es treballa són 
diferents, i els èxits individuals poden veure’s eclipsats en el conjunt de casos. En 
segon lloc cal esmentar que els resultats podrien ser compatibles. L’impacte en les 
institucions no té perquè traslladar-se a la curta en el comportament dels individus i per 
tant ens podem trobar davant d’un impacte encara per albirar. 
 
L’objectiu del present document no és analitzar si en conjunt les Comissions tenen 
aquests impactes positius i negatius. No ho pretenem. Pretenem avaluar si hi ha prou 
elements per entendre que amb tot el que coneixem fins ara i analitzant el cas més 
paradigmàtic de les que han existit, podem inferir que aquestes tenen una capacitat de 
transformació de les comunitats en conflicte i, per tant, poden actuar com a agents 
centrals en la construcció de la pau. En aquest sentit, partim de l’anàlisi teòrica 
realitzat i de l’esforç per desgranar tots els elements d’una Comissió de la Veritat, que 
ens n’han de condicionar tant el disseny com el seu anàlisi. Amb tot, haurem de tenir 
en compte aquests estudis inicials d’impacte aïllat de cada mecanisme de justícia 
transicional, per desmentir tòpics i per emfasitzar la necessitat de dissenys 
transicionals amb múltiples mecanismes consecutius per a assolir l’èxit que es pretén. 
 
La recerca que aquí es presenta ha patit igualment de l’evolució que esmentàvem 
abans. En un inici, la possibilitat d’ànàlisi era bàsicament descriptiva i ha estat amb el 
temps que l’impacte de la CVR s’ha pogut començar a avaluar sobre el terreny i a 
partir de l’observació, l’entrevista directa a antics participants, i la recerca feta en els 
arxius, per part meva i per part dels acadèmics sud-africans i internacionals, que han 
generat una rica literatura, tota vegada que ja fa quasi disset anys que el procés de la 
CVR es va inicar amb l’aprovació de la llei que la creava  a finals del 1995. 
 
Entrarem ara, doncs, a analitzar la CVR sud-africana i valorarem si aquesta 
potencialitat teòrica -que hem demostrat que efectivament té-, també es dóna a la 



 205

pràctica. Si és així, si la Comissió ha estat capaç de transformar la comunitat en 
conflicte, podrem dir que ben gestionada, dotada i en unes condicions adequades, la 
seva oportunitat és manifesta, i que aconseguir el que retòricament es demana en els 
seus mandats, seria possible. I si fos el cas i existeix aquesta Comissió capaç de fer-
ho, llavors, aquesta transformació no serà un element teòric sinó que, com deia 
Boulding, serà possible.  
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3. ESTUDI DE CAS: LA COMISSIÓ DE LA VERITAT I LA 
RECONCILIACIÓ DE SUD-ÀFRICA 

 
 
3.1. Context històric 
 
La idea que Sud-Àfrica era una terra inhabitada abans que arribessin els colons 
holandesos, defensada per la historiografia Sud-africana de l'apartheid, ens faria 
començar aquesta contextualització històrica el 6 d'abril de 1652, quan vaixells de la 
Companyia Holandesa de les Índies Orientals (VOC), van aproximar-se a la badia de 
la Taula, antic nom de l'actual regió del Cap sud-africà. Comandats per Van Riebeeck, 
la missió d'aquests vaixells era la d'establir una estació d'aprovisionament per als 
vaixells de la companyia en els seus viatges vers la ruta de les Índies. La regió era 
ideal per establir aquesta estació, atesa la situació estratègica de la regió i la 
hospitalitat que mostraven els khoi, poble de la regió, segons comentaven els 
membres de la companyia que cinc anys abans havien recalat en aquell paratge. Però 
no cinc anys, sinó uns 2000-3000 anys abans, aquelles regions estaven poblades per 
societats africanes que havien arribat del nord de Botswana on s'han trobat els primers 
vestigis de les poblacions que van poblar el sud. Sembla que una revolució ramadera 
va fer que els que s'auto-anomenaven khoikhoi, o khoi, haguessin de mirar cap al sud 
després d'enfrontar-se amb pastors nòmades del nord. Són els mateixos khoi que es 
trobarien els holandesos de la VOC en desembarcar a Sud-Àfrica.  
 
D'altra banda, una segona onada de pobles arribaren des de l'Est i el centre de l'Àfrica 
durant l'Edat de Ferro i es van instal·lar a la costa de l'actual Moçambic-Natal, movent-
se cap al Transvaal i cap al Transkei. Eren pobles dedicats als cultius, alguns dels 
quals usaven i coneixien les tècniques del ferro i el coure i, segons estudis lingüístics, 
es tractava de pobles d'origen bantu, a diferència dels khoi, que eren pastors i 
caçadors. Assentaments d'aquestes comunitats han estat efectivament robats a una 
àmplia àrea delimitada pel Transvaal-Nataal, el Highveld i l'Est del Cap. 
 
La majoria d'aquestes societats estaven disperses, eren comunitats lligades entre si 
per clans que estaven presidits per un cap i amb una producció basada en la pastura i 
el cultiu. Alguns d'aquests caps van arribar a constituir petits reialmes que van atènyer 
els segles XVII i XVIII, com és el cas dels xhosa al sud i dels zulus al nord de la zona 
delimitada per la costa de l'Oceà Índic i el Drakensberg. També poden citar-se els 
casos de les comunitats Sotho o Tswana a l'interior.  
 
Així, ens situem al juliol de 1652, amb l'arribada de Van Riebeek, el qual afegeix una 
comunitat més dins del món d’aquelles comunitats d’alt grau de fragmentació que 
existien a l'actual Sud-Àfrica. La VOC, com a empresa capitalista, acorda, a partir de 
1656, atorgar certificats de lliure empresa als treballadors de l'empresa i als colons que 
s'havien instal·lat a la zona, però, això sí, conservant el monopoli de compra i el dret a 
fixar els preus del blat, el bestiar, i el de les verdures i hortalisses cultivades a la regió. 
 
Mentrestant, els hugonots francesos eren expulsats del seu país d'acord amb la 
revocació el 1685, per part de Lluís XIV, de l'Edicte de Nantes (de 1598 firmat per 
Enric IV de França), i una bona part van anar a raure en aquesta petita colònia 
holandesa. Aquesta, que patia les persecucions religioses a Europa, va anar a trobar a 
les terres africanes la seva "terra promesa". 
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De mica en mica, l'actitud de submissió d'aquests primers colons a la VOC comença a 
canviar, i més encara després de l'atorgament de concessions independents de 
pastura als grangers a principis del XVIII, la qual cosa farà augmentar cada vegada 
més aquest distanciament amb la VOC. En aquest context, els primers contactes amb 
la comunitat khoi s'estableix i inicia el negoci del bestiar. Però, a mesura que el 
nombre de colons o burghers-com s'anomenen- augmenta, comencen a organitzar-se 
expedicions ofensives i defensives contra els khoi, els quals aprofiten per fer-se amb 
les pastures i les terres més fèrtils. Aquesta lluita contra les tribus constituirà un factor 
de cohesió d'aquesta petita colònia de desarrelats que acabaran conformant una 
comunitat original a l'entorn de la fe calvinista simbolitzada per l'aparició d'una nova 
llengua derivada de l'holandès: l'afrikaans. 
 
Els colons bòers (camperols en holandès, tot i que en origen ells mateixos 
s'anomenaven burghers, és s dir, ciutadans245) es convertiran en creuats absolutament 
convençuts de ser els elegits, superiors a les tribus autòctones "infidels". Aquesta 
convicció es recolza sobre tres pilars: la carreta, la Bíblia i el fuet. Tant és així, que els 
enfrontaments per petits litigis de robatori acaben generalitzant-se en enfrontaments 
permanents, que ja al 1657 van portar a l'esclavatge a presoners khoi que se sumaven 
als que ja s'importaven de la resta de l'Àfrica..  
 
Al llarg de la resta del segle el control per la terra va enfrontar permanentment els khoi, 
els bòers i els San que habitaven la regió nord del Cap i, en moltes ocasions, la VOC 
va haver de fer concessions a les comunitats africanes i enviar importants 
destacaments per redreçar la situació. En aquests anys, i per primera vegada a la 
regió, els bòers imposen uns passis als treballadors africans com a forma de control de 
la mà d'obra de les seves granges. 
 
Els darrers anys de la VOC constitueixen una permanent sagnia financera a causa de 
les expedicions encaminades a controlar la frontera amb els xhosa, i de les lluites 
contra les primeres repúbliques independents creades per bòers migrants, com les de 
Swellendam o Graaff-Reinet. 
 
El 1795, any de la desaparició de la VOC, els bòers, que han crescut a partir de la 
granja i la ramaderia i que han experimentat altes taxes de fertilitat, ja són més de 
16.000 i es consideren un poble a part. Aquest enorme creixement de la població 
s'explica a més per la política colonial de poblament iniciada partir del 1717. 
 
El cert és que aquesta comunitat ha de fer front a dos nous enemics i reptes 
importants:  
- els anglesos, que acaben de comprar la colònia del Cap als holandesos per sis 

milions de lliures, 
- les comunitats africanes, especialment la zulu amb qui ben aviat entren en 

contacte. 
 
D'aquestes resistències africanes prèvies a la zulu destaca la rebel·lió de 1799-1803 
dels khoi i els San que van desertar de les granges on treballaven per reclamar "el 
país d'on els nostres pares han estat expulsats".246  
 

                                              
245 NDIAYE, M. (1992) “Historia de una Tragedia”, The UNESCO Courier. Paris, p. 16-41 
246 ELPHICK, R., H. GILIOMEE (1989). The shaping of South African Society, 1652-1840. 
London and Cape Town: Maskew Miller Lonman. 
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Els anglesos estan presents a la colònia del Cap des del 1792 des que s'hi va establir 
una missió dels germans Moraus a Genadentad, i la London Missionary Society hi 
envia des del 1795 missioners anglicans. Influenciat per aquests, el governador anglès 
s'instal·la i resideix permanentment al Cap i, a partir de 1806, promulga uns 
reglaments que donen a la població negra la possibilitat de demandar judicialment als 
amos bòers. Els bòers es mostraran fortament hostils en aquestes disposicions ja que 
hi veuran un greu atemptat  als seus interessos i posen en entredit la seva superioritat 
davant dels africans. Amb tot i això, el domini anglès es reforça i el 1828 l'idioma 
anglès passa a ser la llengua oficial de la colònia del Cap; el 1834, es proclama 
l'abolició de l'esclavatge i queda prohibida l'organització de grups armats contra la 
comunitat khoi. L'objectiu més enllà de tota motivació humanitària l'hem de veure en la 
necessitat de mobilitat de mà d'obra negra que l'esclavatge feia impossible.  A més, els 
grangers bòers no formaven part de la gentry anglesa i molts d'ells eren arrendataris 
de terres a l'Estat. L'intent de regularitzar la propietat de les terres va ser a la vegada 
un greuge més en contra del nou govern de l'Imperi Britànic.247 
 
Per sostraure’s de la dominació anglesa, el 1835 els bòers emprenen una llarga 
travessa que els portarà de la província del Cap fins a terres del Transvaal i Orange, 
completant una expansió colonial sense precedents a la regió que s'havia iniciat a 
principis del XIX i que s'allargaria fins a mitjans de segle. Es tracta del «Gran Trek», 
d'una dimensió molt més gran que les petites migracions per aconseguir noves terres 
dutes a terme el XVIII. És, doncs, el Gran Trek, que serà comparat pels camperols 
protestants amb l'èxode dels hebreus de l'Antic Testament i a partir del qual els bòers 
forjaran un veritable mite fundador marcant la imatge i el destí dels afrikaners. 
 
Com dèiem, un dels arguments que solien esgrimir els ideòlegs de l'apartheid és que 
els primers colons van arribar a terres verges, a un país deshabitat. Durant el Gran 
Trek, van ser aturats en primer lloc pels xhosa, que els va obligar a canviar la ruta cap 
al nord on es trobarien amb els zulus dirigits per Dingan, el germà del cèlebre líder 
zulu Chaka. En un inici, l'acollida dels zulus fou pacífica i es mostren disposats a 
compartir la regió perquè el país és gran i hi ha terra per a tothom. És erroni pensar en 
el Gran Trek com a una marxa racista per establir unes comunitats en terres desertes 
lluny del control colonial i de les comunitats africanes. La cooperació i una complexa 
interacció de les diferents comunitats i els trekkers és una constant al llarg d'aquest 
mitjans del XIX. És, a més, un període de reordenació i de reformes en el si de les 
comunitats africanes. Més enllà del Gran Trek i la influència colonial, es constaten la 
Mfecane o expansió i consolidació zulu al Natal ja als anys 1820, i les reformes en el si 
de les comunitats swasi, sotho i els endebele, i l'emergència d'altres comunitats com 
els Pedi o els Tswana. 
 
Els colons bòers, doncs, s’instal·laran, i disposaran de bastes terres de pastura. Però 
immediatament delimiten les "seves terres" amb tanques i treuen els drets de pastura 
d'aquelles terres als pastors africans que hi havien pasturat des de temps remots. Pels 
guerrers zulus, que ignoraven la noció de propietat individual, aquesta actitud era una 
traïció a l'esperit d'hospitalitat i enteniment demostrats. S'inicia llavors una cruel guerra 
amb episodis que encara ara es recorden, com el de la Traïció de Dingaan, en el qual 
moren un nombre important de colons, o la batalla del "Riu de Sang" ambdues el 1838 
on els zulus són vençuts.  
 

                                              
247 WORDEN, Nigel.N. (1994). The Making of Modern South Africa. Conquest Segregation and 
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Els bòers funden llavors la República de Natàlia (1838) que és annexionada poc 
després pels anglesos. Poc després, els bòers funden dues petites repúbliques més: 
Orange i Transvaal, on comencen a esclavitzar la població autòctona i a aplicar les 
premisses de l'apartheid, és a dir, la rigorosa separació de races amb l’oposició 
permanent de les comunitats sothos del nord i del sud dirigides respectivament per 
Mashoeshoe i Sekhukhuni. 
 
La descoberta de diamants a Kimberly el 1867, i d'or al Transvaal va atraure milers 
d'aventurers; entre ells, podem trobar Cècil Rhodes, i sobretot va atreure l'interès dels 
anglesos per controlar la regió directament, ja que un altre cop estaven perdent el 
control de la mà d'obra africana que marxava cap al Transvaal a les conques 
diamantíferes. Ja des de mitjans del XIX, els anglesos havien iniciat una ofensiva cap 
a l'interior de l'Actual Sud-Àfrica per tal de controlar el comerç, però aquesta estratègia 
es va consolidar encara més amb les meravelles que apareixien a la ciutat de 
Kimberly. Els anglesos es van posar en contacte amb caps de les comunitats de la 
zona per obtenir l'alliberament dels seus compatriotes de les mans bòers i el 
reconeixement dels seus drets, aglutinant així esforços per aconseguir el que 
òbviament resultaven ser extraordinaris interessos econòmics. La colònia del Cap 
anirà annexionant les diferents regions en conflicte, des del Transkei fins a Zululand 
entre d'altres. Aquesta annexió a la majoria de les comunitats africanes seguia sense 
ser completa a causa del control i la resistència bòer al Transvaal que el president 
Kruguer tenia controlat. Així, a principis de 1890, Sud-Àfrica es trobava encara dividida 
en múltiples assentaments colonials i repúbliques bòers.   
 
La guerra anglo-bòer es va iniciar el 1899 i es va allargar fins al maig de 1902 amb la 
signatura del Tractat de Vereenging, pel qual les repúbliques bòers d'Orange i 
Transvaal serien annexionades a la Corona britànica però amb importants promeses 
d'autogovern per al més aviat possible. La guerra s'ha d'entendre com el final de la 
conquesta que l'Imperi britànic havia iniciat de manera intensa a partir del 1870 i amb 
el rerefons econòmic lligat al control de la mà d'obra i les taxes que generaven les 
mines de diamants i d’or de la regió. 
  
El naixement de l'apartheid i la nació afrikaner 

 
Els afrikaners de principis del segle XX són bastant diferents dels colons arribats a 
bord dels vaixells de la VOC. El contacte amb l'Àfrica i el seu isolament havia 
transformat les seves mentalitats. S'havien mantingut separats dels grans corrents de 
pensament que havien il·lustrat el segle XIX europeu (llibertat, justícia social, sobirania 
dels pobles). Aquests colons, refractaris a qualsevulla idea de progrés, vivien amb una 
economia rural i endarrerida, i consideraven les comunitats africanes com éssers 
inferiors als quals calia mantenir en la submissió i la ignorància. 
 
Per als anglesos, partidaris d'un capitalisme basat en el treball remunerat i una 
segregació sustentada en la raça com la que els bòers practicaven, era un evident 
anacronisme econòmic. Però entre ells i els afrikaners es va establir un inici de 
compromís en els termes següents: Gran Bretanya, en plena expansió capitalista, 
percep sobretot les extraordinàries possibilitats industrials del país que és un veritable 
paradís geològic. En aquest context, l'imperi britànic està menys preocupat pels afers 
morals i humanitaris que pels interessos econòmics. Així, doncs, en lloc de respectar 
els compromisos establerts amb les comunitats africanes, de reconeixement dels seus 
drets polítics, els anglesos accepten els afrikaners com a subjectes britànics de ple 
dret, els atorguen una certa autonomia respecte de la Corona i mantenen i agreugen el 
model racial. Ja al 1907, els governs de les antigues repúbliques celebren les primeres 
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eleccions, que acabarien conformant, conjuntament amb Natal i el Cap, la Unió Sud-
africana de 1910. 

  
La revolució industrial i minera de finals del XIX i principis del XX fa que les tensions 
entre comunitats s'agreugin i es produeixi un fenomen nou incitat des del govern: la 
retribalització. A diferència de la destribalització, duta a terme durant el segles 
anteriors, lligada a un procés deliberat d'expropiació i de proletarització dels africans i 
al cobrament d'impostos que  els forçaven a ser contractats pels blancs, l'estratègia es 
modifica. El capitalisme agrari sud-africà, no reclamava en absolut una separació 
territorial i un atorgament de terres, ja que això li impediria tenir a l'abast una població 
a les seves granges a baix cost, que d'una altra manera no hi seria. Els anglesos, 
d'acord amb els teòrics de l'economia liberal i els industrials sud-africans eren 
partidaris del lliure funcionament del mercat, insensibles al color de la pell. Tot 
apuntava que la política de mà d'obra aniria a favor de la destribalització. 

  
Sorprenentment, a partir de principis de segle s'inicien uns processos de retribalització 
que s'emfasitzen als anys 20 i acabaran amb l'apartheid i l'intent de creació de 
bantustans per part del règim del PN. 
 
El tractament que s'havia de donar a la mà d'obra sud-africana va ser un compromís 
entre els grangers bòers i els industrials (en particular de les mines) per un costat i el 
proletariat d'origen europeu per un altre. Els grangers s'oposaven a la sagnia que els 
representava el permanent traspàs de mà d'obra negra a les conques industrials 
mentre que els obrers blancs s'oposaven al reclutament d'obrers negres a més baix 
preu. 
 
En un inici, l'escassetat de mà d'obra s'importava de la resta d'Àfrica, ja que moltes 
comunitats africanes continuaven treballant en l'auto-subsistència i en un principi el 
treball en terres blanques no s'imposava. Però aquesta sagnia tenia el risc que els 
salaris dels treballadors pugessin i s'havia de trobar una solució per maximitzar el 
benefici. 
 

Pour atteindre les populations africaines il fallait forcer leurs paysans à venir travailler 
dans les secteur européen a un coût assez bas: L'un des moyens était le détachement 
des Africains de leurs terres et de leurs institutions. 

 
 És el procés de destribalització. 
 

Mais son succès risquait de provoquer l'envahissement de zones industrielles et villes 
blanches par une masse  incontrôlée de ruraux qui, si elle dépassait les besoins de 
l'emploi, serait a la charge des colons. Il fallait moduler l'expropiació dels africans de les 
seves terres et contrôler l'influx de travailleurs vers les différents secteurs (sans 
défavoriser ni les fermiers ni les mines) et les placer dans les seuls emplois laissés par 
les ouvriers blancs. La solution sud-africaine se fonde sur un équilibre, sans cesse 
remanié, entre la création de prolétaires ruraux dépossédés de leurs moyens de 
production et leur maintien précaire sur des terres mesurées qui ne leur permettent pas 
d'en tirer profit. 
 
Les réserves sont utilisées comme "amortisseurs" en  ce sens qu'elles satisfont 
les besoins des chômeurs, des malades, des vieux, sans aucun charge pour 
l'état (...) Il n'y a d'autre solution à cela qu'une main d'oeuvre permanente, 
installée dans les villes autour des mines et des usines et complètement 
séparée  de la terre; mais une telle main d'oeuvre aurait besoin de salaires plus 
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élevés, de logements adéquats, d'écoles, de distractions et d'assurances 
sociales. 248 

 
Per evitar aquests costos s'encoratjava la segregació territorial de classes que segons 
la seva lògica havia de coincidir amb la de les races. Se'ls havia de donar, doncs, unes 
terres i un cert autogovern perquè durant els períodes on la seva mà d'obra no fos 
necessària tinguessin els seus espais per tal d'evitar els costos esmentats que l'Estat 
d'altra manera hagués hagut de suportar.  

 
S'inicia aquí no només un moviment d’afirmació de la supremacia blanca, sinó un 
procés premeditat de segregació entre blancs i negres que recollia totes les 
disposicions del segle anterior a les diferents repúbliques i territoris controlats per 
anglesos i bòers. Aquesta segregació s'explica, doncs, com a producte d'unes 
circumstàncies particulars de la revolució mineral i industrial Sud-africana. El principi 
fonamental era la separació forçosa i no només la subordinació, en les esferes de 
treball, residència i govern. És curiós comprovar com el procés de destribalització 
necessari fins llavors per portar gent cap a les ciutats i les zones industrials es 
convertia ara en un problema i el que havien estat incentius als desplaçaments de la 
població als indrets adequats va passar a la retribalització que ja des del 1914 
s'apuntava com a solució. El govern de la Unió, en conseqüència aprova tres lleis que 
resultarien claus per entendre aquest procés: 
 
- les Mines and Work Act de 1911, relativa a la separació en el treball. 
- les Natives Land Acts (1913), que prohibeix als africans comprar o arrendar terres 

fora d'unes àrees anomenades reserves, que representaven solament el 7% del 
territori. La llei va tenir una aplicació desigual al territori, en funció dels 
compromisos anteriors contrets amb les comunitats africanes. La província del Cap 
podria ser l'exemple d'aquesta permissivitat, on els nadius van seguir llogant terres 
fins a mitjans dels anys quaranta fora de les àrees delimitades.249  És l'exemple 
clar del procés de retribalització. 

- La Native (Urban Areas) Act que vetllava per la segregació residencial a les ciutats. 
 
Els anys vint marcaran cada vegada més aquesta tendència a la diferenciació i a la 
definició de diferents relacions sòcio-econòmiques entre comunitats i emfasitzaran 
aquest procés de retribalització. Ja al 1920, s'aprova la Native Affairs Act que estableix 
consells tribals diferenciats per a cada reserva i consells particulars a les zones 
urbanes negres sota el control del Departament d'Afers Natius. El 1926, sota el govern 
de Herzog de 1924, s'estableixen mesures per tal que un nombre reduït de blancs 
elegits per caps tribals representessin la població de les reserves i, finalment, en el 
1927 s'aprova la Native Administration Act amb l'objectiu explícit d'aconseguir la 
retribalització africana però sota unes lleis i governs controlats i nous. Les comunitats 
africanes s'havien quedat sense cap possibilitat de dret a vot.  
 
Dos elements fonamentals expliquen la rapidesa d'aquestes mesures que es deriven 
de l'aprovació de les Land Acts: 
 
- La gestió de les mines per part dels anglesos havia portat a una progressiva 

substitució de mà d'obra blanca per mà d'obra negra a baix cost. Aquesta situació 
portarà a importants revoltes dels treballadors blancs que veuen com comencen a 
minvar els seus salaris per fer rendibles les explotacions mineres. La situació 
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acabarà  amb importants protestes, com la Revolta del Rand de 1922, on 
afrikaners i anglesos blancs s'uniran al esclaridor crit de "Workers of the World 
unite and fight for a White South Africa". 

 
- En segon lloc ens trobem amb una important crisi al camp, que arruïna molts 

grangers bòers, i amb una mà d'obra que marxa cap a les zones diamantíferes i 
industrials de les ciutats, creant gettos negres a les ciutats que hi generaran una 
important pressió demogràfica. 

  
Els conflictes entre 1910-1920 demostren una resistència cap a les noves formes de 
control estatal i empresarial en les societats africanes, en un moment de transició cap 
a una economia i societat capitalista, i on les pressions dels treballadors blancs van 
ser sistemàticament més escoltades a partir dels anys vint, en detriment de les de 
sindicats negres molt actius, com la ICU (Industrial and Commercial Workers) que, tot i 
així, no van aconseguir lligar les seves demandes amb partits i organitzacions 
polítiques. Les conseqüències d'aquesta desunió serien ben apreses de cara a 
reivindicacions futures on ambdós poders per fer front a les polítiques d'apartheid. La 
indústria havia crescut, la força de treball havia esdevingut urbana i l'agricultura s'havia 
comercialitzat.  
 
Els anys trenta no milloren la situació. La gran depressió arriba a Sud-Àfrica amb la 
caiguda dels productes d'exportació i la caiguda de preus afecta tots els sectors. La 
resposta del govern va ser establir mesures d'ajut des d'una perspectiva estrictament 
racista, només a la comunitat blanca, i la pobresa a les reserves africanes es va 
disparar. L'incentiu a marxar cap a les ciutats era enorme i difícil de parar. El Native 
Affairs Department va identificar el problema amb la manca de terres per la comunitat 
negra. Així, el 1936, apareix la "Native Trust" i les Land Acts reformades, que fixen 
d'una vegada per totes la distribució de les terres. D'acord amb la lògica de 
retribalització exposada per Meillassoux, s'explica que finalment s'augmentés 
l'assignació del territori sud-africà des del 7% al 14%, tot i que va presentar-se com a 
contrapartida a la total supressió del dret de vot parlamentari dels vigent des dels anys 
vint. A més, durant els anys trenta, es van iniciar les primeres deportacions, cap als 
primers townships del voltant de les ciutats, de tota aquella població negra que havia 
arribat a les ciutats i que ocupava districtes sencers, com és el cas del famós districte 
6 de Ciutat del Cap. És curiós com aquest procés de retribalització, que atorgava certs 
poders a líders i caps locals per concentrar a la gent, es fa al mateix temps que es 
deporten sistemàticament milers de persones i, més, a partir de la política de 
l'apartheid implementada des de principis dels cinquanta. 

 
Els anys de la depressió van portar uns anys de relativa calma política per la difícil 
estructuració i organització social de tants canvis i pobresa com estaven apareixent i 
sofrint. Els anys quaranta la protesta urbana augmentaria de manera exponencial a 
través d'organitzacions com l'ANC i anava lligada al creixement en paral·lel de 
sindicats de treballadors, com la CNETU.  
 
Fins a la segona guerra mundial, els governs que es van succeint mantenen un model 
racial i accentuen la segregació però amb importants problemes de control a causa de 
l'impagable nivell de deportacions del món rural cap al món urbà. De tota manera, són 
governs racialment moderats si es compara amb el que apareixerà l'any 1948. 
 
El 1910 es creava la Unió Sud-africana i només tres anys més tard apareixeria el partit 
que dirigiria el país durant més de quaranta anys des de mitjans de segle: el Partit 
Nacional, de tendència racial i nacionalista afrikaner. En principi, es tractava d'una 
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organització molt feble, però, al llarg dels anys quaranta, va anar prenent  importància, 
tenint en compte que el 60% dels votants blancs eren afrikaners. L'any 1934 marca un 
punt d'inflexió en la política del partit; aquest llença una campanya de captació del vot 
afrikaner en totes les regions, amb un missatge interclassista a tres nivells: 
 
- Exaltació de la Cultura i mites afrikaners. 
- Assoliment d’un major suport de la classe treballadora afrikaner en un món sindical 

dominat pels anglesos. 
- Potenciació de les empreses i el capital afrikaner per lluitar contra el creixent 

control anglès en el món financer. 
 
A partir dels anys quaranta, aquest procés comença a donar els seus fruits amb l’ajuda 
de fets exteriors a Sud-Àfrica com va ser la Primera Guerra Mundial.  El 1943, el partit 
Nacional es converteix en el principal partit opositor i, només en cinc anys, es nodreix 
dels votants del United Party i Labour Party descontents amb la situació que la Segona 
Guerra Mundial havia portat al país. 
 
Per entendre aquest fenomen, hem d'entendre el paper del govern sud-africà durant la 
Primera Guerra Mundial. És un període on s'enfonsa l'esquema de segregació, es 
permet la legalització dels Partits negres, dels sindicats, del partit comunista, al mateix 
temps que s'observa un augment del nacionalisme afrikaner que s'adona i fa evident la 
seva pèrdua progressiva d'identitat cultural i lingüística, derivat del pacte amb els 
anglesos. D'altra banda, la indústria de orientada a satisfer les demandes de la guerra 
progressa en contra de l'economia de l'agricultura i les mines, i comporta la necessitat 
d'immigració massiva de mà d'obra negra cap a les viles. En aquest context, el govern 
existent és incapaç d'acontentar les exigències afrikaners amb les dels partits negres i 
el control del país comença a escapar-se-li de les mans: vaga de 100.000 miners 
africans que comporta el tancament de nombroses mines, 12 morts i més de 1.200 
ferits, així com nombroses crítiques internacionals al règim, entre les quals destaquen 
la demanda del govern de l'Índia a l'Assemblea General de l'ONU del 31/10/46, (petició 
de control del tracte dels indis a l'interior de la Unió Sud-africana), o la resolució 103 
del 19/11/46 (condemna de la discriminació racial i religiosa existent).250 
 
En aquest context, i en contra de totes les tendències independentistes de les 
anteriors colònies, la discriminació es va fer molt més forta com a possible política. El 
partit Nacional guanyarà les eleccions amb el Dr. D.F. Malan com a cap visible. 
S'acabaven els anys dels governs dels generals i s'iniciaven els governs dels ideòlegs 
i els tecnòcrates.251 El discurs del PN anava dirigit als seus votants tradicionals, 
mestres, religiosos, intel·lectuals i grangers de l'Est del Cap. Però també va atraure 
molts votants blancs del Partit del treball que se sentien amenaçats per la urbanització 
negra produïda durant la Segona Guerra Mundial i l’assalt de les organitzacions 
sindicals. També els grangers del Transvaal i Free State veien amb bons ulls 
contractes a baix cost quan la urbanització creixent els estava dificultant aquesta 
opció, així com els petits comerciants afrikaners que es beneficiarien de la desaparició 
de la competència índia controlada en ciutats segregades.  
 

                                              
250 Les protestes eren la resposta a les 1946 Asiatic Land Tenure (and Indian Representation) 
Act No 28 de 1946 que prohibia l'adquisició de terres a la comunitat índia. Veure, UNITED 
NATIONS (1994). The United Nations and Apartheid 1948-1994. New York, p.9. 
251 BEINART, W. (1994). Twentieth-Century South Africa. Cape Town-Oxford: Oxford University 
Press, p. 137. 
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En el seu primer parlament, Malan farà una intervenció que marcarà els propers 
quaranta-dos anys de la vida sud-africana. Anuncia que el somni afrikaner triomfarà: 
"Avui Sud-Àfrica és de nou un país blanc".  
 
Així doncs, l’any 1948, el partit Nacional (PN) puja al poder amb l'apartheid, o 
desenvolupament separat de les comunitats com a consigna política, on la segregació 
establerta sota un patró de laissez-faire passa a convertir-se en una discriminació 
racial legal i sistemàtica. El govern afrikaner iniciarà un procés d'afirmació de la seva 
identitat a través de la consolidació de factors involuntaris, com el color de la pell, els 
orígens territorials, un cert sentiment de classe, deixant de banda elements mutables i 
voluntaris com la llengua, la religió o la residència. El PN estaria al poder al llarg de 
tots els anys de l'apartheid amb una oposició parlamentària mínima. 
La construcció teòrica de l'apartheid té el seu màxim exponent en la figura del 
professor de psicologia H. Verwoerd, en un discurs que, degudament regulat i 
legalitzat, acabarà conformant el règim d'apartheid. Apareixen, així, dos grans blocs de 
mesures, les segregacionistes, amb un sistema legal racial, i les repressives, a partir 
de la creació d'un enorme aparell de seguretat per lluitar contra qualssevol opció 
d'oposició que poguessin generar les primeres mesures. 
 
L'Informe Final de la Comissió de la Veritat i Reconciliació sud-africana ha dividit les 
lleis en 7 apartats principals: les pròpies de l'apartheid, les relacionades amb el mercat 
de treball, la legislació en seguretat, la discriminació política, les lleis de propietat de 
les terres, les lleis d'educació i les lleis d'ordenació urbanística.252 

 
De l'important cos legislatiu, algunes de les principals lleis que ens ajuden a entendre 
l'apartheid són, però, les següents: 

 
1.  Les lleis d'Àrees de grups o Group Areas Act, Nº 41, de 1950 

 
D'acord amb la llei, operativa des del 7 de juliol de 1950, el país sencer va ser dividit 
en zones que havien de ser ocupades segons els diferents grups racials. La llei fou 
efectivament aplicada a partir del 1954 i el resultat van ser deportacions massives de 
població de les terres que havien ocupat durant generacions i la destrucció de 
comunitats, com Sophiatown, el District Sis de Ciutat del Cap, Cato Manor i el South 
End de Porth Elisabeth. Es calcula que entre 1960 i 1983 més de 3.5 milions de 
persones van ser recol·locades arreu del país.253 Era absolutament obligatori viure en 
una d'aquestes àrees d'acord amb la el grup al que fossin classificades les persones. 
 
La llei va estar en vigor, amb un parell de modificacions menors l'any 1957 i del 1966 
fins al 1991. 
 
2.  Classificació dels grups segons el color i la raça, i les lleis de moralitat pública 
 
Ens trobem principalment amb: 
 
a) La Population Registration Act, 1950, Nº 30, operativa a partir del 7 de juliol de 

1950. 
 

                                              
252 TRC. (1998) Truth And Reconciliation Report. (Vol. 1, Cap.13 Chronology of Apartheid 
Legislation). Cape Town.  
253 PLATZKY,L., C. WALKER (1985). The Surplus People: forced removals in South Africa. 
Johannesburg: Ravan, p. 10. 
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És una de les lleis clau del sistema d'apartheid.  Segons la llei, es classifica cada sud-
africà d'acord amb quatre categories racials: blancs, mestissos, indis i bantús o negres 
(aproximadament el 70% de la població). Per a diferenciar-los és interessant observar 
el text que usa la llei per definir els grups racials. 

 
A White person is one who is in appearance obviously white - and not generally 
accepted as Coloured - or who is generally accepted as White - and is not 
obviously Non-White, provided that a person shall not be classified as a White 
person if one of his natural parents. has been classified as a Coloured person or a 
Bantu ... A Bantu is a person who is, or is generally accepted as, a member of any 
aboriginal race or tribe of Africa ... a Coloured is a person who is not a white person 
or a Bantu.254 

 
Tot i aquesta increïble i imprecisa definició, la llei fou efectivament aplicada i es van 
donar casos de separacions familiars atès l'inefable ull clínic dels funcionaris que feien 
la separació segons aquests criteris tan precisos com el tamany d'un llavi o els rínxols 
del cabell en el cas que el color de la pell no fos especialment aclaridor.  
 
Dins del "grup blancs" hi apareixen òbviament els anglòfons que no parlen afrikaans i 
combreguen amb una religió diferent; però tenen el mateix color de pell, el 40% de la 
població d'aquest color a Sud-Àfrica. Així, acabaran essent incorporats al sistema 
psicològic de supremacia racial i acabaran en gran part recolzant les tesis del Partit 
Nacional.  
 
La Population Registration Act, 1950, Nº 30 és la llei més rígida que mai hi havia hagut 
en cap classificació racial fins aquell moment. Com comenta Desmond Tutu, l'estat es 
convertia en una pigmentocràcia255. Va estar en vigor fins l'any 1991. 
 
b) Les lleis de moralitat pública, com la  Prohibition of Mixed Marriages Act, Nº 55, de 

1949 i la Immorality Amendment Act, de 1950. 
 
D'acord amb aquesta legislació tots els futurs casaments inter-racials quedaven 
prohibits, així com la relació o contacte sexual entre gent de diferents grups. La llei 
va estar en vigor des del 8 de juliol de 1949 fins al 1985. La Immorality 
Ammendment Act no permetia cap contacte marital ni extramarital entre gent de 
diferents races i va ser endurida el 1957 amb la Sexual Offences Act (Immorality 
Act), Nº 23 (s 16) per la qual tota persona blanca podia ser penada per mantenir 
qualssevol relació immoral o indecent amb una persona negra. 

 
3.  Lleis de mobilitat, repressió i control polític  

  
a) Repressió i control polític  
 
El 1950 apareix la Suppression of Communism Act, Nº 44, que prohibia el Partit 
Comunista i, usant un llenguatge absolutament ambigu, permetia la persecució de 
qualsevulla organització opositora, ja fos comunista, radical, liberal, religiosa radical o 
simplement molesta. La llei entra en vigor el 17 de juliol de 1950 i s'allarga fins al 1991. 

                                              
254 TRC  (1998) Truth And Reconciliation Report. (Vol. 1 Cap. 2. Historical Context). Cape 
Town. Paràgraf. 26. 
255 TUTU, D. (1999). No future without forgiveness. New York: Doubleday, p.91. 
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La llei va tenir alguna modificació a través de la qual es donava major discrecionalitat a 
la persecució d’organitzacions susceptibles d'estar en contra del govern. En aquest 
context, cal esmentar la Separate Representation of Voters Act, Nº 46, de 1951. 
 
La llei intentava treure el dret de vot a qualsevol comunitat mestissa. A partir de 
diferents demandes, va ser declarada il·legal i, ja al 1956, es van establir els 
mecanismes necessaris per dur-ho a terme a partir de la Separate Representation of 
Voters Amendment Act, Nº 30, de 1956. La llei va estar en vigor fins al 1968. La 
comunitat mestissa, i finalment també l’índia, acabaran en altres suburbis en millors 
condicions que els negres, però també amb absoluta manca de infraestructures i 
serveis. 
 
Altres lleis importants, com són la Public Safety Act, Nº 3, de 1953, relacionada amb 
els estats d'emergència al país, i la Criminal Law Amendment Act, Nº 8, de 1953, 
contra tota manifestació de desobediència civil, acaben per travar la contundència del 
sistema. Apareixen posteriorment la Riotous Assemblies and Suppression of 
Communism Amendment Act, Nº 15, de 1954, i la Unlawful Organisations Act, Nº 34, 
de 1960,que permetia posar fora de la llei tota organització que amenacés l'ordre i la 
seguretat públics (i que va ser l'excusa per prohibir l'ANC i la PAC el 1960). Tot plegat, 
un conjunt de mesures repressores de qualsevol possibilitat de protesta i resposta 
pública a les lleis de l'apartheid. 
 
A la vegada, tot aquest aparell repressiu anava estrictament lligat al control de la mà 
d'obra negra necessària per tal que les demandes del sistema econòmic sobre el que 
descansava l'apartheid no quedessin estroncades. 
 
b) Mobilitat i separació:  
 
En aquest camp, les lleis que ens marquen les directrius del règim de l'apartheid són 
les següents: 
 
La Separate Amenities Act, Nº 49, de 1953, segons la qual es designaven totes les 
instal·lacions d'ús públic (parcs, llibreries, zoos, platges, camps d'esport, transports...), 
d'ús exclusiu per grups específics, i la comunitat negra quedava exclosa de la major 
part dels béns públics. La llei va estar en vigor fins al 1990. 
 
La Black (Native) Laws Amendment Act, Nº 54, de 1952, segons la qual es controlava 
l'accés a les ciutats d'homes i dones negres amb uns passis d'entrada si eren majors 
de 16 anys, i que podien passar a la ciutat un màxim de 72 hores si no hi havien 
nascut, o treballat més de 15 anys. Es podia detenir a tota persona sospitosa de ser 
ociosa o indesitjable i se la podia portar a centres de rehabilitació i presó fins a un 
màxim de dos anys. Al llarg dels anys, la legislació es va acabar fent cada vegada més 
estricta i més discriminatòria per part del jutge. Amb múltiples variacions, la llei va ser 
aplicada fins al 1984. 
 
El mateix 1952 s'aprovava la Blacks (Abolition of Passes and Co-ordination of 
Documents) Act, Nº 67, que uniformitzava i explicava quin era l'ús dels passis, des 
d'aquell moment, a tot el país, amb un complex i entramat sistema que fixava les 
possibilitats de mobilitat del pas d'una a una altra regió. La llei no deixarà d'aplicar-se 
fins al 1986. 

 
4.  Les lleis bantús de 1951 i les lleis bantús de 1953 i 1959 
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D'acord amb el procés de retribalització necessari per anar ubicant les comunitats 
negres a les reserves i en complement a la Group Areas Act es van iniciar un conjunt 
d'accions legislatives per al reconeixement de les autoritats tribals tradicionals i el seu 
establiment regional i territorial a les reserves ( Black  Bantu Authorities Act, Nº 68, de 
17 de juliol de 1951); algun dels seus articles no va ser derogat fins al 1996. Amb 
aquesta llei s'abolia fins i tot el paper consultiu que s’havia mantingut a través de la 
Natives Representative Council establert el 1936 on ja havien perdut el dret a vot. 
 
Un altre element central en la política d'apartheid que formava part de les lleis 
referides exclusivament a la comunitat bantú va ser la Bantu Education Act, Nº 47, de 
1953, operativa a partir de l'1 de gener de 1954 i va estar en vigor fins al 1979, 
moment en què quedaria parcialment remodelada. 

 
La llei assentava les bases d’un sistema educatiu separat i inferior per als alumnes 
africans. Basada en una noció racista segons la qual els negres necessitaven estar 
educats, en paraules del Dr. Verwoerd, "d'acord amb les seves oportunitats en la vida", 
la llei transferia el control de les escoles africanes de províncies al Bantu Education 
Department dirigit justament pel mateix Dr. Verwoerd. Al mateix temps, els subsidis per 
a les escoles de les missions cristianes es van reduir dràsticament i a mig termini van 
portar a la seva quasi desaparició. Així, els alumnes van haver d'anar a parar per força 
a les escoles estatals. El resultat a llarg termini va ser efectivament la baixa 
qualificació de generacions de nens africans en un entorn amb equipaments escolars 
mínims que quaranta, anys després, han resultat un dels factors més negatius per a 
l'actual construcció del Sud-Àfrica. Durant els anys seixanta, unes mesures del mateix 
estil, tot i que no tant accentuades, van passar factura als grups de mestissos i indis. 

 
Aquesta política tenia, òbviament, la seva traducció en les Universitats. La Extension 
of University Education Act, Nº 45, permetia al Ministeri Bantú d'Educació designar 
Colleges específics segons l'ètnia africana (xhosas, zulús, sothos, indis i mestissos). 
 
Finalment, les lleis bantús de 1959 es mostren com el final de la construcció i llarg 
camí legislatiu ideat per Verwoerd en la construcció de l'apartheid.  
 
La Representation between Republic of South Africa and Self-Governing Territories Act 
(Promotion of Bantu Self-Government Act), Nº 46, del 19 de juny de 1959, 
transformava el que fins llavors havien estat reserves en autèntics estats 
independents, dividint les comunitats negres en grups separats ètnicament que serien 
inserits en aquests anomenats bantustans, majoritàriament emplaçats a la regió 
oriental de Sud-Àfrica.  
 
Segons la llei, els representants africans serien expulsats del parlament de la Unió i es 
promourien vuit noves unitats nacionals en pro d'una futura unió pròpia, constituïda 
amb autoritats tribals. Aquestes pàtries bantús, per tant, haurien d'aconseguir en un 
futur la seva independència formal, i els seus habitants perdrien la ciutadania sud-
africana, de tal manera que Verwoerd completaria la seva tasca per "recuperar el 
somni d'un país blanc que els havia estat donat per mitjà diví".  
 
La idea final era aconseguir estats amb independència política i interdependència 
econòmica256. La suficiència econòmica de les noves entitats mai va ser desitjada per 
                                              
256 GILIOMEE, H. (1985). “The Changing political function of the homlands”, Up against the 
fences: poverty, passes and privilege in South Africa. Cape Town: David Philip Publishers, pp. 
39-56. 
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Verwoerd, el qual va impedir la creació d'indústries al si dels nous bantustans i, ben al 
contrari, va industrialitzar les zones frontereres amb aquestes noves entitats, per tal de 
tenir ben a prop la mà d'obra a baix cost que estava essent expulsada de les àrees 
urbanes cap a aquests bantustans. 
 
Per implantar aquesta política, es va iniciar una estratègia intervencionista. Captació 
de col·laboracionistes als bantustans (o reserves), donant poder als caps tribals que en 
moltes ocasions actuarien de titelles del poder de Pretòria, i creació d'una classe mitja 
de comerciants negres lligats a les estructures i polítiques de l'apartheid.  
 
La independència dels bantustans va ser efectivament donada, però la comunitat 
internacional no els va acceptar mai  en raó de la seva condició artificial, ja que es 
tractava d'estats creats per a la imposició definitiva de l'apartheid.  
 
En aquest context, el govern sud-africà proclamarà la independència d'un dels seus 
bantustans, Transkei, el 26/10/1976257, i el 6 de desembre del mateix any farà el 
mateix amb el de Bophuthatswana258. Aquestes independències havien arribat a bon 
port d'acord amb uns referèndums inacceptables per a la comunitat internacional i van 
ser automàticament desacreditats per l'Assemblea General de l'ONU.259 El següent 
bantustan a declarar-se independent va ser el de Venda, el 13 de setembre de 
1979,260 al qual seguiria el de Ciskei el 4/12/1981261. Ambdós serien així mateix 
desautoritzats a nivell internacional. Des d'aquell moment, la pressió internacional 
establerta sobre els quatre bantustans que encara no havien assolit la independència 
fou extraordinàriament forta i les autoritats sud-africanes no van poder declarar mai 
oficialment la seva independència. En tot cas, conservaven un estatut diferent al de 
Sud-Àfrica i mostraven la mateixa realitat segregacionista del moment de la seva 
creació. Fins a l'entrada dels anys noranta no desapareixeria la legislació que creava 
aquestes regions segregades i brutalment tocades per la misèria.  
 
Com comentarem posteriorment, totes aquestes mesures no van repercutir en absolut 
en les xifres de les grans macro-magnituds econòmiques sud-africanes al llarg dels 
anys cinquanta, però van comportar un augment de les protestes i la contundència de 
l'oposició desconegudes fins aquell moment. 
 
Aquesta és la Sudàfrica que creix mentre la Guerra Freda s’imposa en les esferes 
geoestratègiques mundials. L’acomodació dels moviments d’alliberament i de la 
minoria governant a tot aquest cos legislatiu no podia entendre’s tampoc sense el 
paper que SA havia de jugar, si és que l’havia de jugar, al món. En paral·lel sorgien els 
moviments anti-apatheid amb un rerefons molt més contundent malgrat les evidents 
bases ideològiques basades en la no violència que caracteritzen la primer meitat de 
segle de la lluita contra la segregació. I així mateix, la comunitat internacional 
començava a modular discursos i actuacions que acabarien confluint a l’any 90 en un 
moment insostenible per al règim d’apharteid sud-africà. Però anem a pams i 
analitzem els tres elements amb prou deteniment. 
 

                                              
257 1976 Republic of Transkei Constitution Act No 15 de 1976. 
258 Proclamation R174: (Government Gazette 5716 de 19 d'agost de 1977) 
259 UNITED NATIONS (1994), Op. Cit. New York: 1994. p. 31 i 333. 
260 1979 Republic of Venda Constitution Act No 9. 
261 1981 The Status of Ciskei Act No 110. 
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Sud-Àfrica al món: la Importància de la Guerra Freda  
 
La cimera de Reykjavik entre Reagan i Gorbatxov de 1986 va deixar al món dividit en 
esferes d’interès i amb la sensació que el món bipolar de la Guerra Freda començava 
a esberlar-se. El conseqüent reajustament geoestratègic generava molts efectes 
col·laterals, i un d’ells es trobava a milers de kilòmetres al sud, a Sud-Àfrica, on ja de 
per si podíem trobar a mitjans dels 80 enormes tensions i transformacions de 
procedència endògena i exterior. El règim d’apartheid començava a donar avisos 
seriosos de col·lapse i l’any 89 molts dels conflictes en joc trobarien la seva implosió, 
solució o canalització, amb el govern de Pretòria i els moviments d’alliberament jugant 
les seves cartes i una comunitat internacional pressionant, recolzant i matisant 
convenientment la seva intervenció.  
 
Potser caldria començar dient que la Guerra Freda a Sud-Àfrica va ser un element 
molt més important dels que es pensa, no només pel joc d’aliats econòmics i militars 
de govern i moviments d’alliberament (especialment el Congrés Nacional Africà, d’ara 
endavant CNA), sinó pel que va significar en la configuració d’un determinat estat 
psicològic de la minoria governant que, com veurem, va donar carta blanca als 
responsables de seguretat dels règim de l’apartheid per a aplicar polítiques mai 
contestades. La fi de la Guerra Freda i els canvis a la ex-URSS havien doncs de tenir 
un impacte en les dinàmiques pròpies del règim d’apartheid i oposició sud-africans. 
Quina influència tindria en les dinàmiques de negociació política de finals dels 80? 
 
Encara que la divisió racial de Sud-Àfrica ha acabat, sens dubte formal i 
constitucionalment, la Guerra Freda persisteix al país, la política i la seva vida 
quotidiana. El Congrés Nacional Africà, es manté en una aliança més o menys 
explícita en funció del moment amb el Partit Comunista; els aspectes de la legislació 
de seguretat encara porten el segell d'apartheid i la tensió de la lluita contra el 
comunisme, i els manuals escolars, especialment en la història, continuen essent 
escrits en el registre de la Guerra Freda malgrat els canvis evidents que s’hi ha 
produït. Encara avui alguns dels lluitadors contra l’apharteid com Carl Niehaus, 
ambaixador als Països Baixos i nomenat cavaller per la Reina holandesa no pot visitar 
els Estats Units perquè va ser condemnat per un tribunal de l'apartheid per "promoure 
els objectius del comunisme". 
 
Als anys 80 dues idees principals formaven part de l’ideari de les forces de seguretat 
de la RSA. En primer lloc i com havia dit Hendrik Verwoerd, Sud-Àfrica era “el símbol 
de la lluita contra el comunisme i un bastió per al cristianisme a l'Àfrica i el món 
occidental ". En segon lloc, i com diria anys més tard el president Botha, el seu "bon 
govern", es veia obligat a embarcar-se en una "estratègia nacional total", que 
previngués el caos d’un govern controlat pels comunistes amb i a través del CNA en 
un continent caòtic. Per absurdes que ens semblin, eren idees atractives als EUA, i 
molt aplaudides en cercles procolonials del França, Bèlgica i el Regne Unit i 
penetraven clarament la ment i actuacions dels liders del règim. El llavors president de 
Sud-Àfrica, per exemple, argumentava constantment que el país havia de contrarestar 
l’ "atac frontal" de la Unió Soviètica i els seus aliats, que pretenien l'enderrocament de 
l’imperi cristià blanc. En resposta, el seu "bon govern", es veia obligat a embarcar-se 
en una "estratègia nacional total", que previngués el caos d’un govern controlat pels 
comunistes amb i a través de l’ANC.  
 
El conceptes derivats de la Guerra Freda van ajudar a forjar una cosmovisió dels 
responsables de la Seguretat i Estratègia Nacionals, que marcava la superioritat d'un 
món a preservar sobre l’altre, i afegia a la divisió blanc/negre la superposició est/oest. 
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Sud-Àfrica comença a definir-se a si mateixa després de la II GM a partir d’estàndards 
conceptuals de seguretat americans, basculant de 200 anys d’història de “domini” 
britànic cap a les urpes ideològiques del mcarthisme262. La Guerra Freda (i la seva 
propaganda a cinemes –amb l’anomenat cinema de frontera-, Tv, literatura...) 
proporcionava l'organització d’un nou codi per entendre la posició sud-africana al món, 
però paradoxalment debilitava la capacitat de mantenir un judici independent per 
interpretar les seves relacions internacionals i amenaces reals. Tots els esforços 
alternatius de d’explicar comprendre i expandir les relacions internacionals, quedaven 
silenciades 
 
S’ha mencionat sovint el paper estratègic de SA en les rutes marítimes i respecte 
l'accés als minerals estratègics - vanadi, platí, cobalt etc –donat que la URSS era 
l'única font alternativa de subministrament. Però molt més important que la glòria 
marítima i la realitat mineral fou la idea exposada que la minoria blanca representaven 
un baluard contra l'avanç del comunisme al continent Africà.  
 
Com va exposar Henry Kissinger, en el seu National Security Memorandum el 
manteniment del poder blanc era necessari perquè només aquest podia generar un 
canvi constructiu. Aquesta visió va permetre formes de cooperació clandestina `tant 
militar, d’intel·ligència, econòmica i fins d’intercanvi d’espies i formació d’oficials sud-
africans fins a finals dels anys seixanta. Pretoria es convertia en un aliat fiable, 
marítimament clau i font de minerals estratègics. 
 
Els moviments d’alliberament, d’altra banda, treballaven amb un imaginari igualment 
influït per la Guerra Freda, en aquest cas vinculat a la URSS. 
 
Les relacions entre el CNA i la URSS - Un punt d’inflexió en la Guerra Freda a Sud-
Àfrica263 
 
L’"Any d'Àfrica", 1960, va ser testimoni de la independència de 17 països del continent, 
però els governs de Rhodèsia, Sud-Àfrica i Àfrica del Sud-oest, van aturar el cop i les 
organitzacions d'alliberament van haver de començar a utilitzar la força armada com a 
forma de lluita. El 1961, el CNA aprovaria la creació de l’MK (Umkhonto we Sizwe, la 
llança de la nació) braç armat de la organització. 
 
L'URSS havia de determinar la seva actitud cap a aquesta lluita, més enllà de la lògica 
de la Guerra Freda, tenint en compte que la seva constitució considerava des de 1917 
que "donar suport a la lluita dels pobles per l'alliberament nacional i el progrés social" 
era un dels objectius de la seva política exterior. Si Moscou donava suport a la lluita 
contra el colonialisme i el racisme des dels primers dies de la revolució de 1917, no es 
estrany que comencés la prestació d'assistència, i suport polític a aquells que lluitaven 
per l’anti-imperialisme i l’alliberament nacional. 
 
Amb tot, cal recordar que la lluita contra l’apartheid ni es va instigar ni es va impulsar 
des de Moscou. El President del ANC, Oliver Tambo, recordava que la seva 
organització es va fundar cinc anys abans de la revolució russa de 1917, que la 

                                              
262 Peter Vale exposa com el Servei de Seguretat Nacional es va basar en la US National 
Security Act of 1947 dels EUA. Es troba a VALE, P.  (setembre 2003). “Pivot, puppet or 
periphery: the cold war and South Africa”. International Center for Advanced Studies. New York 
University. Working Paper: #9.  
263 Sobre el tema és imprescindible el llibre de Vladimir Shubin. SHUBIN, V. (1999). ANC. A 
view from Moscow. Cape Town: Mayibuye Books. University of the Western Cape.  
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Freedom Charter de 1955 és anterior a la creació soviètica de l’Institut d'Àfrica de 
Moscou (juny de 1959) que havia d’estudiar els canvis que s’estaven iniciant al 
continent africà, i que la decisió sobre la "utilització de la violència", va ser també 
adoptada pels dirigents del moviment d'alliberament per si mateixos. Així, la creació de 
l’MK es fa el 1961 i no és és fins l'octubre-novembre 1961 que líders de la Partit 
Comunista Sud-africà (SACP) i de l'Aliança del Congrés, encapçalant la delegació pel 
CNA, van buscar l’opinió soviètica sobre la viabilitat de la la lluita armada al sud 
d'Àfrica. Ho fan, doncs, en posterioritat a la decisió adoptada per Mandela i els líders 
del SACP.  
 
Per ser més precisos, les primeres converses sobre assistència pràctica a l’MK es van 
dur a terme quan els destacats membres de l’MK Arthur Goldreich i Vella Pillay, 
representant del SACP a Europa Occidental van arribar a Moscou el gener de 1963. 
En reunir-se amb el Secretari Internacional del PCUS, Boris Ponomarev, la resposta 
obtinguda va ser clara: "Vostès saben millor que ningú el que s’ha de fer".  
 
Certament, el treball en equip entre l'SACP i l'ANC va ser un factor important per als 
qui prenien decisions i responsables a Moscou, però això no significa que l'assistència 
a l'ANC no s’hagués produït en cas contrari. L’existència d'ajuda soviètica a altres 
països on no hi havia partits comunistes, com a Namíbia, hauria de servir d’exemple.  
 
La cooperació a gran escala entre l'URSS i el CNA es va iniciar el 1963 després de la 
visita d'Oliver Tambo264 a Moscou el mes d’abril d’aquell mateix any. A partir d’aquell 
moment dos grups de quadres de l’Umkhonto we Sizwe van arribar per a ser entrenats 
a Moscou i especialment a Odessa, on 328 combatents MK van ser capacitats entre 
1963-1965. 265 
 
El suport soviètic va ser vital, especialment en el camp militar i financer266, però la 
cooperació va anar molt més enllà: formació de membres del CNA (Shubin exposa que 
des de 1963 fins a 1991, més de 2.000 activistes de l'ANC van ser capacitats en 
institucions militars soviètiques267.) en institucions d'ensenyament superior (Institut de 
Ciències Socials), sindicats i escoles dels joves; assistència mèdica i repòs a ferits i 
malalts del CNA en hospitals militars a través del Comitè Soviètic de Solidaritat Afro-
Asiàtica; formació a metges i infermeres; suport polític i diplomàtic (tant a la ONU com 
a altres organitzacions internacionals); facilitació de contactes bilaterals i recolzament 
de campanyes humanitàries i de solidaritat internacionals.  
 
Des de 1963 i fins la primera meitat dels setantes, la relació va ser profitosa però va 
comptar amb sonors fracassos operatius a l’hora d’infiltrar els oficials formats a la 
                                              
264 Vicepresident del CNA des de 1955 i President en funcions des de 1967 després de la mort 
d’Albert Luthulli. En aquell moment cap de les missions Exterior dels CNA. 
265 Un detall revelador: del primer grup de comandants de l'ANC que va incorporar-se a les 
noves forces armades sudafricanes el 1994, tots havien rebut formació militar a la URSS, 
excepte un que s’havia entrenat a la RDA i a Angola. D’altra banda Manto Tshabalala-
Msimang, posterior ministra sud-africana de Salut, havia estat formada a la URSS: 
266 Amb un valor estimat d’uns 61 milions de rubles i traduït en més de 2.000 activistes del CNA 
capacitats en institucions militars soviètiques des de 1963 fins a 1991. 
267 Formació en els temes següents: Comunicacions; treball subterrani (Vigilància, Escriptura 
secreta , Reunions secretes, Fotografia); treball militar (Emboscada, atac, eficàcia d'Artilleria,i 
armes petites). Una descripció més detallada dels equips : diversos milers de fusells AK-47 de 
diferents modificacions, 3.362 lliure de càrrega de carrabines Simonov (SKS), sis mil pistoles, 
275 llançagranades, 90 llançadors de míssils Grad-P, més de 40 strela 2M contra llançadors de 
míssils antiaeris, Malyutka anti-tanc llançacoets, més de 60 morters, etc 
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resistència a l’interior de Sud-Àfrica. Així, l’ajut, des de 1978, va traslladar-se també als 
camps del CNA d’Angola, on van arribar-hi metges i especialistes soviètics (uns 200 
entre 1979-1991) per a elevar la formació de quadres i unitats armades de l’MK. 
L'octubre de 1979, el "camarada Iván" - capità de l'Armada Vyacheslav Fyodorovich 
Shiryaev seria el primer en arribar-hi d’entre els més de 200 que van passar-hi entre 
1979-1991.  
  
Independentment de les xifres de l'ajuda militar soviètica el fet més important és que el 
suport de Moscou, sovint vital, es va dur terme quan altres països no podien o no 
volien fer-ho. Quan, per exemple, el 1969 Tanzània tanca els camps de l'ANC cap país 
d’Àfrica va hostatjar el nucli restant de Umkhonto, i els quadres de l’MK van passar 
prop de dos anys a la Unió Soviètica a "cursos d'actualització". I aquesta realitat es va 
mantenir fins i tot fins i tot en moments difícils com en el marc de la intervenció 
soviètica a l'Operació Vula, destinat a la creació d’una xarxa d’infiltrats armats dins de 
Sud-Àfrica el 1989.  
 
Seria adequat per comparar l'actitud de Moscou amb la posició de les principals 
potències Occidentals en aquest període, molt més restrictius en els contactes amb les 
forces d’oposició al regim (amb excepció de Noruega i Suecia)  
 
El professor Vassily Solodovnikov recorda que quan ell fou ambaixador soviètic a 
Lusaka el 1976, els ambaixadors occidentals solien dir: "Per què estàs en contacte 
amb a l'ANC? L’ANC es no té cap suport en l'interior del país ". En la seva opinió, "els 
països occidentals mantenen la seva actitud poc amistosa cap a l'ANC gairebé fins al 
final de la dècada de 1980, i només quan van veure que el ANC va anar avançant 
ràpidament cap a la victòria que es va afanyar a fer "amics" amb ell ".  
 
 
I amb tot, malgrat aquests elements esmentats, cal emfasitzar que probablement la 
contribució més important de Moscou a l'eliminació de l'apartheid a Sud-Àfrica no va 
ser tant la política, material o formativa sinó el larvat i persistent foment del no 
racialisme a les files dels moviments d'alliberament.  
 
 
Fins el 1989 la col·laboració entre la URSS i el CNA va ser creixent, intensa i diversa. 
Amb tot, i malgrat la trobada Gorbatxov-Tambo268 de 1986, els primers anys de la 
Perestroika (85-89), van començar a canviar alguns patrons de comportament que cal 
interpretar no com de refredament sinó de resituació. La Glasnost va fer de la URSS 
un dimoni amb menys cua i la distensió internacional va permetre instal·lar a Sud-
Àfrica un clima on la negociació política passava a ser possible. La por a l’assalt 
marxista del CNA s’anava dissipant i a la vegada el desastre militar sud-africà a Cuito 
Canaverale (Angola) i la virulència de les protestes al país situava el govern amb la 
necessitat de moure fitxa. Paral·lelament, Gran Bretanya i els EUA reconeixien el 
CNA269 com un interlocutor indispensable per resoldre l’atzucac sud-africà.  
 
                                              
268 El novembre de 1986 Gobatxov i Tambo es reunien per primera vegada. Una fita històrica 
pel que suposava de complicitat mútua i perquè mai el màxim dirigent de l’ANC havia estat 
rebut pel màxim líder soviètic. Es van establir provilegis diplomàrics a membres de l’ANC i es 
va mantenir i intensificar l’assistència estratègica i militar abans esmentada. A més Moscou va 
començar una recerca activa de complicitats amb l’ANC, sempre curosament i amb el seu vist-i-
plau, i fins i tot amb el govern de Pretòria.  
269 Oliver Tambo va ser rebut pel govern de Gran Bretanya i pels EUA el gener de 1987.  
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La voluntat de Gorbatxov de traçar nous ponts amb occident per reduir el deute, 
obtenir transferència tecnològica i privilegis comercials, va fer que comencés a marcar 
certes distàncies amb el CNA des de finals del 89. Fins i tot retardant la visita de 
Mandela un copa aquest fou alliberat, Gorbatxov tractava d’emetre al món occidental 
un senyal de no voluntat imperialista comunista que li podia anar en contra, i a la 
vegada permetia que la por a l’assalt marxista de Sud-Àfrica de l’ANC s’anés dissipant 
entre els governants del país i es permetés pensar en un hipotètic inici de 
negociacions. Amb tot, les ajudes van seguir arribant i si la política de gestos públics 
era una, l’assistència tècnica al CNA no va parar del tot fins al cop d’estat a la URSS 
de 1991.  
 
És en aquest moment en que Mandela, de manera personal i des de la presó de 
Pollsmoore comença els primers contactes serioses per establir unes bases per a la 
negociació política amb les autoritats. I Mandela comenta “Les reunions amb el comitè 
de negociació seguien aturades amb els mateixos temes que des del principi impedien 
avançar: la lluita armada, el partit comunista i el govern de la majoria.”270 
 
La política de Yeltsin d’obtenir resultats i prevendes econòmiques a curt termini 
generaria un canvi radical de la política amb Pretòria. Fi del finançament de la lluita 
armada, inici de converses amb el govern de minoria blanc per obtenir prevendes 
comercials271 i expulsió d’estudiants del CNA i guerrillers de l’MK. Per uns Rússia 
deixava de ser una amenaça i pels altres un gegant menys influent que els havia traït. 
Fins la creació del govern d’unitat nacional de 1994 no tornarien a teixir-se nous ponts 
de contacte que havien estat profundament tocats els tres anys anteriors. L’arribada a 
Moscú del ministre d’exteriors sud-africà el setembre de 1994 va ser un primer pas 
d’una tendència lenta però diplomàticament normalitzadora.  

                                              
270 MANDELA, N. (1995). El largo camino hacia la libertad. Madrid: El País. Aguilar. Pg 564. 
271 El flirteig amb el govern Sud-Àfrica va ser fins i tot contrapruduent en les negocacions de 
CODESA ja que va donar a De Klerk una força impensada.  
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La resistència interior a l'apartheid 
 
La resistència interior al desenvolupament de l'apartheid es farà a l'entorn de les 
organitzacions polítiques i sindicals negres, mestisses i índies i amb l'ajut d'una 
minoria blanca. L'amenaça al govern vindrà donada justament a través de l'ús 
d'elements d'afirmació identitària mutable, que eren els que l'apartheid no podia 
controlar. Parlem de la llengua o la religió, entre d'altres, elements que són voluntaris, 
a diferència del color de la pell o els orígens geogràfics que són els que podria 
controlar el règim d l'aparheid.  
 
Un quadre versemblant dels diferents dilemes als quals s'encarava la lluita, mostrats 
per l'oposició al règim racista, podria ser el següent:  
 
1. El Sistema de classes: Amb l'aprovació del paquet legislatiu de l'apartheid, els 

salaris van ser automàticament fixats d'acord amb la raça o pertinença a cada grup 
fixat en la Group Areas Act. L'oposició intentarà desmantellar aquestes injustícies i 
intentarà crear empreses que tindran un resultat bastant minso. Atesa la 
impossibilitat de tenir organitzacions sindicals bel·ligerants, els líders obrers 
organitzaran protestes a l'entorn de l'increment de preus i els baixos salaris, ja als 
anys cinquanta. Destaquen les del 1957 per l'augment del cost dels transport, però, 
sobretot, les protestes del món rural de les reserves per la falta de terres 
cultivables i l'enorme empobriment que patien. Les protestes dels anys cinquanta 
mai van acabar de ser prou contundents com per representar un desafiament 
perillós per a l'Estat. 

 
2. El sistema de passis. Era un dels instruments capitals de l’arquitectura de 

l’apharteid. El dreaded passbook, altrament conegut com Dompas o dumb pass, 
era una llibreteta de 96 pàgines que havia de portar-se permanentment en el que 
s’inscriurien les capacitats dels seus tenedors al respecte de on podien viure, 
treballar i viatjar. El control de circulació de persones de manera institucionalitzada.  

 

La desobediència d'aquesta llei serà una de les pedres de toc de govern i oposició 
al llarg dels primers trenta anys de l'apartheid. La contundència en la 
desobediència d'aquestes lleis, i més després de l'extensió de l'obligació que les 
dones també portessin passis a partir del 1951, va fer que les presons sud-
africanes quedessin absolutament desbordades. Ja a partir del 1952, amb la 
Campanya de desobediència general iniciada conjuntament per l'ANC i el partit 
comunista, el sistema de passis serà una de les maneres més clares de 
resistència. El cas més sagnant de protesta de resultes de les lleis de passis va ser 
el de Sharpville del 21 de març de 1960. D'acord amb la política d'agitació radical i 
continuada, defensada pel Pan Africanist Congress de Robert Sobukwe (Àfrica per 
als africans), una marxa massiva cap a l'estació de policia per lliurar tots els passis 
acaba amb la mort de seixanta-nou persones, dones i infants, i més de dos-cents 
ferits d'entre els manifestants. Els dies posteriors es va instaurar la desobediència 
civil i la llei de passis era violada constantment; les presons van quedar tant 
saturades, que la llei va haver de suspendre’s momentàniament durant quinze 
dies.272 Aquell mateix dia, el 27/3/1960, el president de l'ANC, Albert J. Luthuli, 

                                              
272 La matança de Sharpville marca un punt d'inflexió davant la política de la comunitat 
internacional contra la política d'apartheid del govern Sud-Àfrica. L'Assamblea general de l'ONU 
aprobarà la resolució el 13 d'abril de 1961 on deplora la discriminació racial a sudàfrica com a 
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crema en públic el seu permís i proclama en nom de l'ANC una Sud-Àfrica sense 
permisos ni controls. L'endemà, milers de permisos cremen en innombrables 
fogueres. Dos dies després, el govern instaura l'estat d'emergència i s'inicia la 
detenció de milers de persones. El 6 d'abril, el sistema de permisos és reinstaurat, 
mentre que l'estat d'urgència es mantindrà encara fins a finals d'agost. No es va 
establir cap tipus de mesura contra els policies responsables de la carnisseria.273  
 
A partir dels seixanta, Verwoerd iniciarà un procés de despesa enorme per 
augmentar el sistema repressiu i aplicarà amb major determinació tot el control de 
flux de població cap a zones urbanes tot i algunes queixes dels empresaris urbans. 
L'enorme repressió, el control dels mitjans de comunicació i la fragilitat de les 
organitzacions va fer dels anys seixanta un decenni relativament tranquil en relació 
als anys cinquanta i als anys que vindrien posteriorment. I això, tot i que el 1961 el 
Comitè Central de l'ANC acorda iniciar una oposició amb la creació de la 
Umkhonto we Sizwe (la llança del poble), braç armat de l'ANC.  

 
3. La llengua. Mentre l'apartheid advocava pel creixement separat de les comunitats i 

tenia separats els sistemes educatius, intentava igualment imposar el coneixement 
de la llengua afrikaans a totes les comunitats. En aquest context, les reformes 
educatives van comportar múltiples protestes iniciades immediatament després de 
l'aprovació de la llei el 1954, però cal assenyalar les de la revolta de Soweto del 16 
de juny de 1976. És llavors quan estudiants de Soweto, un dels townships més 
importants de l'entorn de Johannesburg, van iniciar protestes contra lla Bantu 
Education Act (que ja s'allargaven des de principis dels setanta) i contra un recent 
decret que obligava a realitzar la meitat del currículum escolar en afrikaans. 
Aquestes manifestacions van ser contestades amb una repressió brutal. Segons 
estimacions oficials del moment la repressió que es va allargar fins a finals d'any i 
es va estendre en forma de vagues de treballadors, va acabar amb 575 morts i 
més de 2.380 ferits.274 Va ser la primera vegada que es retransmetia un fet 
d'aquesta virulència per la televisió i la comunitat internacional va iniciar un salt 
qualitatiu i quantitatiu en la seva lluita contra el règim de l'apartheid, com 
apuntarem posteriorment. Havien passat més de vint-i-set anys des de l'inici de la 
implantació de l'aparheid 

 
4. Problemes fronterers. De mica en mica, les nacions que encerclaven Sud-Àfrica 

dirigides per caps d'Estat blancs van anar desapareixent (Moçambic, 1974; Angola, 
1975; Zimbabwe, 1980) o podien fer-ho (Namíbia) i el règim començava a sentir-se 
isolat. A finals dels setanta i principis dels vuitanta, el model d'apartheid de 
Verwoerd estava amenaçat socialment i econòmicament, i sota el poder de PW 
Botha, Primer ministre des del 1978, s'iniciarà el que es va anomenar "l’estratègia 
total", una reforma del sistema que, lluny de respondre a les exigències dels drets 
humans internacionals, no era altre cosa que una nova reformulació de l'apartheid.  

                                                                                                                                     
"despreciable i repugnant  per a la dignitat humana". Veure UN (1994). Op. Cit. Document 21. 
Pg 249. 
273 El 5 de juliol el govern Sud-Àfrica aprobava la Indemnity Act No 61 en relació als fets de 
Sharpville. On es deia que "With retrospective effect from 21 March 1960. This Act indemnifies 
the government, its officers and all other persons acting under their authority in respect of acts 
done, orders given or information provided in good faith for the prevention or suppression of 
internal disorder, the maintenance or restoration of good order, public safety or essential 
services, or the preservation of life or property in any part of the Republic. TRC Op Cit. Volum 1 
Capítol 13. Part 1. 
274 WORDEN, N. (1994). Op Cit., p. 119. 
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Un dels elements d'aquesta estratègia anava íntimament lligada a la relació amb 
els nous països veïns: 

 

• Tallar les rutes d'aprovisionament als nous règims i dur-hi a terme 
intervencions directes de desestabilització. 

• Donar suport a les faccions contra els nous règims per tal de 
mantenir-los econòmicament dependents de Sud-Àfrica com fins 
llavors.  

 
Aquest isolament es va incrementar amb totes les sancions internacionals cap al 
règim, que, si bé no el van afectar gaire econòmicament com comentarem 
posteriorment, sí que van tenir un important impacte psicològic. 
 
És interessant observar quins són els factors que porten a la necessitat de 
"l’estratègia total”: 

 
- La nova indústria necessitava de personal qualificat o semi-qualificat i la política 

d'apartheid havia fet que la major part de la població no ho estigués. La política 
educativa duta a terme fins llavors anava en contra del creixement industrial. 

 
- Les bases del Partit Nacional estaven canviant. Els grangers i petits comerciants 

afrikaners eren marginats i es donava suport als interessos dels monopolis 
empresarials sud-africans. En aquestes circumstàncies, l'Estat havia d'abraçar del 
tot el capitalisme davant la retòrica anti-capitalista del moviment afrikaner inicial i 
ser menys intervencionista. 

 
- Soweto havia demostrat que la repressió no era suficient i s'havia d'iniciar un 

procés de creació d'una petita classe mitjana no blanca i guanyar-se les simpaties 
de les poblacions dels townships, "to win herts and minds of the population".275 

 
- Finalment hi havia la pressió d’elements internacionals i fronterers immediats. 

 
Tot plegat va quedar en una minsa reforma l'any 1983, amb escassa credibilitat 
internacional, que abolia les lleis de passis i la segregació dels llocs públics, 
permetia una certa activitat sindical i creava una Constitució Tricameral (blancs, 
indis i mestissos) que seguia excloent el 70% de la població276.  Contràriament al 
previst, l'oposició reaccionarà amb múltiples manifestacions i revoltes a mitjans 
dels vuitanta en un moment d'important crisi econòmica; totes les mesures tindran 
efectes contraproduents per al règim: l’arribada massiva de població a les ciutats, 
l’emergència de poderoses organitzacions sindicals com la COSATU (Congress of 
South African Trade Unions) pròxima a l'ANC, la AZACTU propera a Consciència 
Negra (BC) o la UWUSA propera al moviment Inkhata. Així mateix, el context 
tricameral anunciava una reforma mínima de l'apartheid i van començar a 
aparèixer múltiples organitzacions anti-apartheid com la AZAPO Organització de la 

                                              
275 Coneguda com la WHAM policy, va tenir un efecte nul. Només dos anys després una terribl 
repressió faria d'aquesta política un episodi gaire bé grotesc. 
276 Les eleccions per elgir representants a les camares índies i mestisses van tenir una 
participació del 134 i el 18% respectivament. La decisió de la gent negra era clara: la reforma 
era inadecuada i inoperativa. 
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Gent d'Azània) o el Front Democràtic Unit (UDF) l'any 1985 lligats a l'Església i a 
organitzacions sindicals, que van generalitzar les protestes. 
 

5. La religió. Totes les accions precedents van venir seguides d'un brutal sistema 
repressiu que va culminar amb la prohibició de l’AZAPO, la UDF, i amb la 
declaració d'estat d'emergència al país, que es van mantenir fins 1990 i que 
mostrava que tot i els problemes i el cert descontrol, l'Estat seguia controlant amb 
mà ferma el país. En aquest context, l'única veu legal d'oposició només podia venir 
de les esglésies i especialment del cap de l'església anglicana i de l’arquebisbe de 
Ciutat del Cap, reverend Desmond Tutu, que comptava amb el suport intern i de la 
comunitat internacional. Tutu proclama que la Bíblia no sacralitza les comunitats, i 
condemna l'apartheid com un sacrilegi. Fins i tot al si de la mateixa església 
reformada calvinista holandesa apareixerà la figura d'Allan Boesak, mestís 
d'origen, que començarà la seva pròpia lluita contra la segregació racial. 
 

6. L'economia. L'economia sud-africana va entrar en crisi coincidint amb les últimes 
fuetades del règim de l'apartheid. La crisi econòmica dels setanta i els vuitanta 
s'explica per la mateixa realitat estructural dels fonaments econòmics sobre els que 
s’edificava l'apartheid i que ens expliquen a la vegada la bona marxa de l'economia 
durant els cinquanta i sobretot els seixanta. 

 

La crisi financera sud-africana és similar a la dels països capitalistes que havien 
articulat la seva economia a l'entorn de la producció i exportació de matèries 
primeres. 
 
Les formes estàtiques imposades i els modes de regulació específics de l'apartheid 
condicionaran els orígens i les respostes a la crisi. El Partit Nacional havia confiat 
un important paper a l'Estat com a regulador de l'economia i es va elaborar un 
conjunt de polítiques per incidir-hi directament i indirecta des de l'Estat, sobretot a 
partir de plans industrials en el camp de l'energia, la indústria pesada i l'armament.
  
 
A partir dels anys setanta, el sistema econòmic comença a fallar. L'Estat és cada 
vegada menys capaç de reproduir condicions estables per a dur a terme les seves 
polítiques i comencen a aparèixer símptomes de declivi en les grans xifres de 
l'economia sud-africana sobretot en el període 1974-1986. Les taxes de creixement 
de l'economia (5% entre 1946 i 1974) cauen dramàticament en els anys vuitanta 
(0,7% el 1986). Però els gèrmens de la crisi havien estat identificats temps enrere 
per observadors qualificats del món econòmic sud-africà, com el president de 
l’Anglo-American, Harry Oppenheimer, que, al1971, ja havia comprés que l'èxit 
econòmic de l'apartheid portava incorporat l'embrió del seu fracàs. 

 
Els nostres problemes no són en absolut superficials. Si no s'efectuen reformes estructurals 
ben aviat, ens haurem d'acontentar amb taxes de creixement molt més modestes. La 
nostra indústria no ha sabut utilitzar de manera adequada la basta reserva de mà d'obra a 
la seva disposició. Quan portem molt temps sense que una gran part de la població tingui 
accés a l'educació formal i a la formació tècnica i, segueixi tenint dificultats per jugar el seu 
rol a l'economia de resultes de les prohibicions que tenen per a fer-ho, les perspectives de 
creixement econòmic disminuiran inevitablement.277 

                                              
277 The Times, 9/6/1971. Dins de BEAUDET, P. (1991). Les Grandes Mutations de l’apartheid, 
Paris: L'Harmattan, p. 16. 
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Pot ser interessant analitzar els símptomes en relació amb les xifres de la crisi.  
 
1. - Declivi del creixement del Producte Interior Brut  

 
1960-1967 : 5,9%   1968-1971 : 5,3% 
1972-1976 : 3,3%   1977-1981 : 3,3% 
1982-1987 : 1,0% 

 
2. Disminució de les inversions i dèficit: A partir dels vuitanta, una espècie de vaga 

de capitals s'instal·la al país. El 1987,la inversió era un 31% inferior a la del 1981 
i, d'aquestes inversions, seran les del sector públic les que seguiran jugant el 
paper principal. Els capitals privats es mostren molt prudents davant 
l'escepticisme que provoca la situació política i social i les insistents crides al 
boicot per part d'organisme internacionals. L'Estat havia de substituir de fet la 
manca de capital privat, fet que feia augmentar el dèficit pressupostari. L'evolució 
del dèficit pressupostari de l'Estat en % sobre el PIB és el següent:  
 
1981: 2,6% 1984 : 4,1% 1986 : 4,6% 1987 : 5,8% 

 
3. La inflació: Fins als anys setanta, les taxes d'inflació es mantenen equiparables a 

les dels seus socis comercials. Però a partir del 1973, i sobretot durant els 
vuitanta, la taxa d'inflació augmenta i arriba a triplicar les dels seus aliats 
comercials de referència, sobretot de resultes de la pèrdua de pes de Sud-Àfrica 
en l'esfera internacional. Entre 1973 i 1986, la relació entre el valor de les 
importacions i el de les exportacions cau un 34% en detriment de Sud-Àfrica. 
L'any 1986, en pocs dies el rand perd el 50% del seu valor. 
 

4. Balança de pagaments negativa. La balança es manté positiva exclusivament 
pels alts nivells del preu de l'or. Tot i així, la balança comercial global és negativa 
quan s'observa el seu conjunt. Es constata, a més, un èxode de capitals durant 
els anys vuitanta, explicat per la marxa de més del 40% de les multinacionals del 
país al llarg de la dècada, per la tendència negativa de l'economia i, sobretot, a 
partir de les sancions de 1986. Tenint en compte que el comerç exterior 
representava el 60% del PIB, aquest èxode és altament preocupant. La 
dependència tecnològica de l'exterior i el declivi del preu de les matèries 
primeres (excepte l'or) intensifiquen encara més aquesta crisi. 

 

En aquest context, hem d'entendre la devaluació del rand de 1980-1987 que fa 
que el retorn del  deute, generat en dòlars, sigui encara un pes més difícil de 
suportar.  

 
5. El deute. Fins als anys vuitanta, el deute era un problema força controlat. A 

principis dels vuitanta, però, la majoria de bancs decideixen acordar crèdits a curt 
termini. El govern és incapaç d'establir mecanismes de control en aquesta 
situació i, després de la crisi social de 1985, s'inicia una altra crisi més forta, 
quan el Chase Manhattan Bank anuncia que no re-esglaonarà el deute i que no 
donarà més fons al país. La resta dels bancs segueix aquesta postura i els grans 
mercats nord-americans i europeu queden quasi bé tancats a Sud-Àfrica. 
L'Estat es veu obligat a fer-se càrrec dels crèdits i les taxes d'interès augmenten 
fins a nivells sense precedents (25% el 1985). 

 
6. Tant les taxes de productivitat del capital com les del treball disminueixen. 
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Productivitat del capital: 1961-70 : 0. 

     1970-73 : - 4,35% 
     1973-77 : - 5,74% 

 
Productivitat del treball: 1977-81 : 5,81% 
    1981-85 : 2,34% 
 

7. El sector miner és clau en la  indústria i l’economia sud-africanes: or, carbó, zinc, 
urani.  
 
La descoberta de l'or en el 1886 determina en gran part la dinàmica econòmica i 
l'estructura social de Sud-Àfrica. 

 
The emergence of a single world monetary system based on gold meant that the metal 
became a significant factor in the political relations between countries.278 
 
The pattern of discrimination and coercion was profoundly shaped by the needs of the 
mines, and the new phenomenon of migrant labour made great changes in African life-
styles and organisation, turning states into rural reservoirs of labour. (...) The recruiting of 
the labour market... provided the pattern for much of the 20th century economy, a pattern 
dominated from the first by black unskilled labour, subject to the color-bar, and in weak 
bargaining position in industrial relations because the magnates had the support of the 
law to ensure adequate supplies- taxation pushed Africans into white emplyment, and law 
regulations pushed them off the land ; and the magnates developed their own 
monopolistic recruiting system. 279 

 
Sud-Àfrica se situa al centre de l'economia mundial i més en un moment en què 
el patró or és el que impera i encara no s'han dut a terme les transformacions 
monetàries pactades als acords de Breton Woods. 

 
Després dels canvis de l'apartheid i l'aniquilació dels moviments sindicals, els 
salaris dels miners negres a principis dels cinquanta són equiparables als del 
1910. Aquesta estabilització de la mà d'obra farà que, al llarg dels anys 
cinquanta, les taxes brutes de benefici estiguin sobre el 40% dels costos 
d'explotació. A partir dels anys setanta, la situació canvia. L'agost del 1971, el 
president dels EUA, Nixon, declara unilateralment la no convertibilitat del dòlar. 
El novembre del 1973 s'inicia la guerra israelo-egípcia. En dos anys, el preu de 
l'or no deixa de pujar a nivells desconeguts fins arribar als 800 dòlars l’unça, el 
gener del 1980 (42 dòlars l’unça, en el 1972). El valor total dels beneficis de la 
indústria aurífera entre 1975-1980 augmenta en un 70%. Però aquest fet portarà 
la inflació i l'encegament, els costos d'extracció es multiplicaran i les mines 
s'envelliran. El resultat al final del procés és paradoxal: en el moment de màxima 
expansió de les mines auríferes al món, les mines sud-africanes baixen el nivell 
d'extracció i comencen a perdre lloc en els mercats internacionals. I això arriba 
justament també als anys vuitanta.  
 

                                              
278 ALLY, R. (juny 1991). “War and Gold. South Africa’s Gold 1914-1919”, Journal of Southern 
Africa Studies. 
279 HYAM, R. (1967). Britain’s imperial century: 1815-1914. Oxford: Oxford University Press, pp. 
297-298. 



 230

8. Finalment, s'han d'agregar les sancions internacionals que, si bé van tenir un 
impacte econòmic baix (reducció d'un 8% de les exportacions els anys 1986-
1987) s'insereixen en una situació global preocupant. 

 
Tot plegat en un context en què l'Estat no pot reduir substancialment les seves 
despeses (més aviat les dispara especialment en matèria de seguretat (20% l'any 
1983). i té un marge de maniobra escàs que usa a través d'instruments com 
l’endeutament, la utilització de reserves monetàries, la posada en circulació de massa 
monetària i una disciplina econòmica extraordinàriament autoritària.  
  
Amb tots aquests indicadors, l'any 1986 sembla que l'Estat està a punt del col·lapse: el 
deute, bancs que marxen o tanquen l'aixeta del crèdit, la inflació, el tancament de la 
Borsa, liquidació d'inversions, dèficit fiscal en augment.  
 
Amb la instauració de l'estat d'emergència, la major part dels capitals de l'oposició 
liberal es posen al costat de l'Estat. La comunitat internacional no atorga crèdits, però 
tampoc sanciona. El 1987 sembla que l'Estat ha aconseguit frenar el cop, però ja entre 
1988-1989, les estadístiques revelen les mateixes tendències que caracteritzen 
l'economia africana dels darrers quinze anys: estagnació de la indústria 
manufacturera, dèficit pressupostari, taxes de creixement del PIB inferiors al de la 
població, caiguda de la producció de l'or...  
 
La situació era molt complicada i, l'any 1994, la situació econòmica a Sud-Àfrica 
mostrava una absoluta desigualtat en la distribució de càrregues i riquesa entre la 
població: 

 
Sud-Àfrica té una de les distribucions d'ingressos més desiguals del món. El 75% de la 
gent percep únicament el 30% dels ingressos. La mitjana d'ingressos dels blancs 
multiplica per tretze els de la comunitat de treballadors negres. El 50% de la mà d'obra 
negra no pot trobar feina en l'economia formal. (...) La despesa per càpita estatal és 
cinc vegades superior per a la comunitat blanca en relació a la comunitat negra280 

 
Així doncs, la feina dels garants de la transició anava més enllà del simple canvi 
polític. Es necessitava un redreçament econòmic encara que fes una mica més difícil 
el procés cap al anhelat Estat del benestar que reclamava la comunitat africana. 
 

                                              
280 O'MALLEY, P. (1994, 8 de maig). “After Apartheid”. Escrit al Boston Globe. O'Malley és 
professor associat al Jhon W. McCornack Institute of Public Affairs at the University of 
Massachussets. 
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Les organitzacions interiors anti-apartheid: 
 
En aquest context de creació, implantació i evolució de l'apartheid, és interessant 
seguir el fil de les principals organitzacions internes sobre les que es vertebra el 
discurs de l’oposició que acabarà governant el país en guanyar les eleccions de 1994. 
 
El Congrés Nacional Africà (ANC) neix el 1912 com reacció a les primeres mesures de 
segregació i exclusió dels negres en la política sud-africana després de la creació de la 
Unió el 1910. En un inici es tracta més d'una organització que d'un partit polític que al 
llarg de la seva existència anirà mutant les seves idees i postures davant el procés 
segregacionista. 
 
L'ANC dels primers trenta anys és una organització que manté un discurs moderat, no 
desafia obertament la llei i està influenciada pels mètodes pacífics de Ghandi. No en 
va, el primer president del CNA John Dube (1912-1917), va tenir diversos contactes 
amb el Mahatma281 que acabaren amb un enorme respecte mutu. Ghandi estava 
llavors molt influenciat pel Bhagavad Gita, els llibres de Tolsotoi (particularment El 
regne de Déu és en Vosaltres que va traduir anomenant-lo Carta a un hindú el 1908 
responent als nacionalistes indis que recolzaven la violència) i per l’escriptor 
anarquista nord-americà Henry David Thoreau autor de l’assaig La desobediència civil. 
Dube es mostrava impressionat per com Ghandi havia apostat radicalment per una 
lluita no violenta contra la llei del Transvaal que obligava a censar a tots els indis.282, i 
pel tarannà i dignitat de la població índia que el seguia. I a la vegada, ho feia des d’un 
cert acomplexament que l’impedia pensar que l’estratègia de la lluita des de la no 
violència podia també dur-se a terme per part de la població negra, a la que 
considerava poc madura i per la que temia un bany de sang en cas que es posés a 
reclamar els seus drets de forma violenta. En un article aparegut al The Leader de 
Durban el 1992, firmat pel CNA s’esmenta el que segueix: 

 

                                              
281 D’acord amb un article aparegut a and The Leader, Durban, June 5, 1992, d’origen del CAN. 
<http://www.anc.org.za/show.php?id=9454> 
 “We do not know when Gandhiji and Dube became acquainted. But in August 1905 they met at 
the residence of Marshall Campbell at Mount Edgecombe when the latter hosted a reception for 
delegates of the British Association for the Advancement of Science, which had held its annual 
meeting in South Africa. Gandhiji was impressed by Dube's speech on that occasion. 
Dube told the gathering that to deprive the Africans of their land and rights in Natal, the land of 
their birth, was like banishing them from their home. Without the Africans, he said, the whites 
could not carry on for a moment. It was unfair to burden them with taxes. Members of the British 
delegation were moved to subscribe and present 60 pounds on the spot to Dube for his school. 
Gandhiji, writing about this meeting in Indian Opinion (September 2, 1905), said that Dube was 
an African "of whom one should know." 
282 El 1906 el govern del Transvaal va promulgar una llei que obligava a tots els indis a 
registrar-se fet que va provocar una protesta massiva a Johannesburg on per primer vegada 
Ghandi empraria ala satia-grajaque consistia en una protesta no violenta. Gandhi va insistir en 
aquesta estratègia amb totes les conseqüències, això és, sofrint els càstigs que el govern els 
volgués inflingir. El desafiament va durar 7 anys, amb milers de detemcions, i inlús 
afusellaments per protestar, refusar el registre, cremar les targetes de registre, o qualsevol 
alytre forma de lluita no violenta. I si bé és cert que el govern va reprimir la protesta, també ho 
és qu els seus mètodes van ser denunciats internacionalment i que la pressió al final fou tal que 
el govern del general Jan Smuts va haver de negociar una solució amb el Mahatma Gandhi, ja 
el 1913, poc abans que aquest emprengués el seu retorn a la Índia, 21 anys després de posar 
peu a terres sud-africanes. 
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…he was perhaps very much influenced by the frustration following the Bambata 
rebellion. For, at that very time, African women in the Orange Free State were carrying 
on an effective non-violent resistance movement against the pass laws. 
 
Dube was certainly right in his assumption that white public opinion at the time would 
have been hardly outraged by violence and savagery against Africans. The success of 
the Indian movement depended partly on patient efforts by Gandhiji to develop 
understanding and support for the cause of the Indian community - among whites in 
South Africa, as well as in India and Britain. The violence against Indian women and 
workers in 1913 so outraged opinion in India that the Indian and British Governments 
had to intervene and prevail on the South African regime to bend and compromise. 
 
What was most lacking on the African side was perhaps the type of leadership which 
Gandhiji gave to the Indian people - a leadership by example of courage, perseverance 
and sacrifice. It took time for the Africans to develop such a leadership and launch the 
Defiance Campaign in 1952. That campaign put an end to the myth that the African 
people were too "uncivilised" to follow the example of the "civilised" Indians. It also 
helped promote a powerful international movement of solidarity with all the oppressed 
people of South Africa. 
I 
n the long and difficult struggle since then, in cooperation with Indians and others, the 
African people and their leaders won the admiration of India and the world. 

 
L'organització doncs està formada per líders tribals africans i per les classes 
emergents de petits intel·lectuals negres (metges, professors, predicadors) que 
reivindicaran l'extensió dels drets civils a la població negra. De fet, a l'inici de la seva 
existència, mostra una línia racial africanista i els blancs no seran benvinguts a 
l'organització. Però, justament per la composició de la seva base militant, l'ANC va 
sofrir un fort afebliment durant els anys trenta, ja que la gent buscava organitzacions 
amb un discurs més radical. 
 
A partir dels anys quaranta, coincidint amb la presidència iniciada per Alfred Xuma 
(1940-1949), i de resultes de la política segregacionista i d'apartheid, l'ANC modificarà 
d’una manera radical aquesta tendència exclusivista i farà un tomb cap a posicions 
africanistes moderades i amb una generosa capacitat d'integració. Serà el moment en 
què els joves del partit, encapçalats per Membede, Sisulu, Tambo o Nelson Mandela, 
prendran el relleu i demanaran a les bases una orientació cap a una política molt més 
desafiant que s'allargaria dels anys quaranta als seixanta i que tindria un primer 
element simbòlic en la substitució de Xuma per James Moroka (1949-1952).  
 
El 1952, l'ANC i el Partit Comunista de Sud-Àfrica (amb qui ja havien mantingut un 
estret contacte a la dècada dels vint), junt amb d'altres organitzacions menors, 
promouen la campanya pacífica de Desafiament a les lleis Injustes, impulsada pels qui 
serien premis Nobel de la pau, Albert Luthulli i Nelson Mandela (encara que en 
circumstàncies ben diferents), dos homes que havien entrat al CNA al 1944. Luthuli, 
que combina la cultura zulu amb la cultura democràtica cristiana europea, agafa les 
regnes del CNA el 1952 fins a la seva mort el 1967. És en aquesta època que la línia 
racial negra desapareix i dóna pas a una nova estratègia multiracial que serà retinguda 
en la "Carta de la Llibertat" del 26 de juny de 1955 (i que provoca l’escisió de grups 
africanistes racialistes com el de Robert Sobukwe que el 1959 crea el Pan Africanist 
Congress (PAC)) i on s'exposen les reivindicacions principals que seran guia dels 
moviments opositors multiracials al llarg dels següents trenta-cinc anys.  
 

We, the people of South Africa declare for all aour country and the world to know: that 
South Africa belongs to all live in it, Black and White, and that no Government can justly 
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claim authority unless it is based on the will of all the people; that our people have been 
robbed of their birthlight to land, liberty and peace by a form of government founded on 
injustice ans inequality; that our country will neverbe prosperous  or free until all our 
people live in brotherhood, enjoying equal rights and opportunities; that only a 
democratic state, based on the will of all the people can secure to all their birthlight 
without distinction of colour, sex, race or belief; and therefore we the people of South 
Africa, Black and White toghether-equals, countrymen and brothers, adopt this freedom 
Cherter. And we pledge ourselves to strive together, sparing neither strength nor 
courage, until the democratic changes here set out have been won. The people shall 
govern (...) All National groups shall have Equal Rights (...); the people shall share in 
the countries wealth (...) the land shall be shared among those who work it (...) all shall 
be equal before the law (...) all shall enjoy equal human rights (...) there shall be work 
and security (...) the doors of learning and culture shall be opened (...)there shall be 
houses, security and comfort (...) there shall be peace and friendship. 
 
Let all who love their people and their country now say as we say here: These freedoms 
we will fight for, side by side, throughout our lives, until we have won our liberty.283 
 

L'enduriment del règim racista va culminar el 1956, amb la decisió del govern de crear 
com hem esmentat les reserves o bantustans, al que el CNA va respondre amb 
manifestacions i boicots. En aquest context i malgrat l’estratègia de desobediència i 
resistència pacífica, Albert Luthuli, Nelson Mandela i 156 persones més foren 
arrestades el 5 de desembre de 1956 i acusats d’alta traïció, i s’iniciaria un procés de 5 
anys, el Treason Trial de 1957 a 1961, que seria el primer gran judici contra aqusts 
dirigents que esdevindria l’avantsala del que posteriorment seria conegut com el 
procés de Rivonia. Però no ens avancem. Tots els acusats, ben defensats amb fons 
internacionals, exploten hàbilment totes les imprecisions de la legislació, acaben 
essent alliberats (mica en mica) i finalment absolts per la justícia sud-africana. És el 
moment en que Albert Luthuli284, davant la perplexitat del govern sud-africà, rep el 
premi Nobel de la Pau de 1960285 (encara que atorgat el 1961). L’ANC serà la única 
organització al món que tindrà 2 premis Nobel de la Pau amb aquest guardó Luthuli i 
Nelson Mandela. 
 
A partir del 1960 i fins al 1990, d'acord amb la Unlawful Organisation Act de 25 de 
març de 1960, el CNA serà prohibit i haurà de dur a terme les seves activitats en la 
clandestinitat i a l'exili. El CNA radicalitzarà la seva ideologia a l'entorn d'una certa 
democràcia social i el socialisme marxista. Mesos després de la massacre de 
Sharpville de març de 1960, ja al 1961, el Comitè Central de l'ANC, juntament amb el 
del Partit Comunista, acorda iniciar una oposició i crea la Umkhonto we Sizwe (la 
llança del poble, MK), braç armat de l'ANC, que Mandela dirigirà davant la desil·lusió 
que provoca l’estratègia seguida fins llavors, la seva prohibició i la convicció que la 
violència és el darrer recurs que s’ha d’exercir, i exercir-la, inicialment, preservant la 

                                              
283 Fragment de la Freedom Charter adoptada pel Congrés del poble a Kliptown, Sudàfrica el 
26 de Juny de 1955. En UN (1994). Op. Cit., pp. 241-243. Document 12. 
284 Per conèixer de primera mà la biografia de Luthuli es pot conmsultar la seva autobiografía: 
LUTHULI, A. (1963). Dejad marchar a mi pueblo. Barcelona: Editorial Fontanella. O bé la seva 
versió original en angles: LUTHULI, A.J. (1962), Let My People Go: An Autobiography. 
Prepared for publication by Charles and Sheila Hooper. Johannesburg and London: Collins.  
285 Citat en el pròleg de la seva autobiografía mencionada, s’esmenta com el diari Die 
transvaler, en la seva edició de 26/10/161 escriu que “Este premio de la paz ha sido concedido 
a un hombre que no ha hecho nunca nada para mantenerla. Luthuli ha sido siempre el primero 
en violar la ley. La única conclusión posible es qie existen pocas diferencias entre Estocolmo, 
Oslo i Moscú en la concepción de la paz mundial”. 
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vida de les persones, però que era necessari emprar-la davant de l’atzucac i la manca 
de resultats de l’estratègia plantejada fins llavors.  

 
Mandela doncs planteja ja des de la clandestinitat, sabotatges i comença a preparar 
una possible guerrilla per si no hi hagués més remei que posar-la en acció. Però, el 5 
d’agost de 1962, gràcies al suport de la CIA al servei d’espionatge sud-africà, Mandela 
és arrestat i empresonat a Johannesburg i sentenciat a 5 anys per haver incitat a una 
vaga el 1961 i haver sortit il·legalment del país.  
 
En la seva primera declaració al judici Mandela exposa ja la seva voluntat no racial i la 
convicció de que no es troba davant d’un judici imparcial. Conegut sovint com Un 
home negre davant d’un tribunal blanc, el text, reprodueix l’al·legat de la seva 
autodefensa i va convertir el judici en una rotunda i flagrant denuncia al règim 
d’apartheid. Reproduïm  la demanda inicial de Mandela de recusació del jutge. 
Acabava així:  

 
I hate race discrimination most intensely and in all its manifestations. I have fought it all 
during my life; I fight it now, and will do so until the end of my days. Even although I now 
happen to be tried by one whose opinion I hold in high esteem, I detest most violently 
the set-up that surrounds me here. It makes me feel that I am a black man in a white 
man's court. This should not be. I should feel perfectly at ease and at home with the 
assurance that I am being tried by a fellow South African who does not regard me as an 
inferior, entitled to a special type of justice. 
 
This is not the type of atmosphere most conducive to feelings of security and 
confidence in the impartiality of a court. 
 
The court might reply to this part of my argument by assuring me that it will try my case 
fairly and without fear or favour, that in deciding whether or not I am guilty of the offence 
charged by the State, the court will not be influenced by the colour of my skin or by any 
other improper motive.286 
 

Aquests càrrecs i la pena rebuda eren però ben poca cosa al costat dels que se li 
sumarien quan tota la cúpula de la Umkhonto we Sizwe fou detinguda el juliol de 1963, 
i va sumar amb els dels seus col·legues, les acusacions de sabotatge, traïció, de 
relacionar-se amb el Partit Comunista Sud-africà i d’incitar la invasió del país. 
 
És en aquest moment en el que Mandela, havent après de la capacitat d’impacte dels 
judicis a la opinió pública nacional i internacional com el Treason trial mencionat 
anteriorment, prepara una defensa i una al·legat final de la seva autodefensa que ha 
acabat formant part dels discursos més coneguts per la llibertat.287 
 

                                              
286 <http://www.nelsonmandela.org/content/page/speeches> 
Nelson Mandela's first court statement. Old Synagogue Court Pretoria South Africa. 15 October-
7 November 1962. També a MANDELA, N.  (2005). Un ideal por el cual vivo. Tafalla: Ed 
Txalaparta, pp.27-70. 
Per trobar cites de Mandela és interessant el llibre MANDELA, N. (2011). Nelson Mandela por 
si mismo. El libro de citas autorizado. Barcelona: Plataforma Editorial. 
287 Darrers quatre paràgrafs de l’Statement from the dock at the opening of the defence case in 
the Rivonia Trial, Pretoria Supreme Court Pretoria South Africa Monday, April 20, 1964. 
Consultable entre multiples llibres i webs a 
<http://www.nelsonmandela.org/content/page/speeches> o  
MANDELA, N. (2005). Op.Cit., pp. 71-104 



 235

Above all, we want equal political rights, because without them our disabilities will be 
permanent. I know this sounds revolutionary to the whites in this country, because the 
majority of voters will be Africans. This makes the white man fear democracy. 
 
But this fear cannot be allowed to stand in the way of the only solution which will 
guarantee racial harmony and freedom for all. It is not true that the enfranchisement of 
all will result in racial domination. Political division, based on color, is entirely artificial 
and, when it disappears, so will the domination of one color group by another. The ANC 
has spent half a century fighting against racialism. When it triumphs it will not change 
that policy. 
 
This then is what the ANC is fighting. Their struggle is a truly national one. It is a 
struggle of the African people, inspired by their own suffering and their own experience. 
It is a struggle for the right to live. 
 
During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have 
fought against white domination, and I have fought against black domination. I have 
cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in 
harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to 
achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. 
Nelson Mandela - April 20, 1964 

 
L’impacte de Mandela, guarnit amb la vestimenta tribal, va arribar arreu del món i les 
pressions internacionals van ésser importants. L’11 de juny de 1964 Mandela, Mbeki, 
Sisulu i la resta d’acusats van ser condemnat per quatre actes de sabotatge I 
sentenciat a cadena perpètua, inicialment  ala presó de Robben Island, a la costa de 
Ciutat del Cap, evitant la forca, tal i com inicialment es demanava davant l’acusació, 
finalment no provada, d’incitar la invasió del país per part de països tercers de l’òrbitra 
comunista. 
 
Les organitzacions doncs foren gairebé eliminades després dels processos de Rivonia 
de 1963288 i les General Law Amendment Act del mateix any. 
 
El cert és que durant els períodes més durs de l'apartheid, l'ANC no hi va ser, com 
tampoc les escissions del CNA, que foren prohibides al mateix temps, com el 
mencionat Pan Africanist Congress (PAC) de Robert Subukwe.  
 
Des de llavors, qualsevol intent de crear organitzacions polítiques va ser 
sistemàticament desmantellat. L'estratègia havia de canviar i part de la cúpula de 
l'ANC es va exiliar i va començar a treballar amb una millor estructura i menys pressió, 
la qual cosa li permetia, des de les seves seus, continuar els seus treballs de denúncia 
i mobilització. Tot plegat era un desavantatge però també tenia elements positius. El 
desavantatge de no estar físicament present a Sud-Àfrica i tenir tota la cúpula a la 
presó comportava dificultats de connexió amb l'exterior, però, alhora, provocava poc 
desgast i la mitificació d'aquells líders empresonats. Un líder empresonat esdevé 
símbol i si no parla, s’equivoca poc. D'altra banda, la connexió amb organitzacions 
internacionals va ser fructífera, més en el cas de l'ANC que en el de les PAC. 

 
Fins a finals dels anys seixanta, no hi va haver cap grup capaç de mobilitzar tanta 
gent. És llavors quan apareix el grup Consciència negra -Black Consciousness (BC)- 
que liderava Steve Biko i que havia nascut a partir d'una associació d'estudiants, la 
                                              
288 Per entendre el procés de Rivonia i la lluita duta a terme per l'MK és interessant seguir el 
llibre autobiogràfic de Mandela. MANDELA, N.  (1995). Un Largo Camino Hacia la Libertad. 
Madrid: Ediciones El PAÍS. Especialment els capítols 6 i 7. Pp. 273-392.  
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SASO (South African Students Organisation). El grup reivindicava les lluites dels 
negres sense interferència d'altres comunitats ètniques, i parlava de la necessitat de 
l'alliberament psicològic dels negres unint les seves energies de manera col·lectiva. 
 

L'opressió dels negres no és pas individual, a zulús, xhosa, venda o indis. Nosaltres 
estem oprimits en tant que negres. Ens hem d'unir i mantenir-nos com a grup 
compacte. 289 
 

L’organització tornava l'orgull als negres pel fet de ser negres després d'anys 
d'humiliacions i sofriments i omplia el buit en un terreny en el qual l’ANC i el PAC 
havien fracassat en la creació d'una identitat negra. BC era sobretot una actitud moral 
necessària perquè els moviments activistes funcionessin. Una nova generació pujava 
en la lluita contra l'apartheid. Mbuelo Mzamane ho expressava així:290  

 
Listen our parents 
It is us, your children 
Who are crying; 
It is us your children, 
Who are dying. 
Amandla ! (Power to us) 

 
Va ser aquest grup el que va portar les manifestacions que el 1976 acabarien amb la 
revolució dels estudiants de Soweto de 1976. El 12 de setembre de 1977, la policia 
arrestava Steve Biko que, com ha demostrat la Comissió de la Veritat, seria assassinat 
a les dependències policials. L'octubre d'aquell mateix any, el moviment es va prohibir 
i, enmig d'una impressionant repressió, el grup va ser desarticulat.  
 
A partir de les mesures de “l'Estratègia total" de PW Botha, la llibertat sindical va 
enfortir organitzacions noves com la impressionant COSATU, amb un milió de militants 
(seguidors de la Freedom Charter), la AZACTU (més en la línia de Consciència Negra) 
i la UWUSA lligada al moviment zulu Inkhata de Buthelezi. En aquest context, es van 
iniciar també diferències en el si de la política dels africans negres. L'ANC, en la 
clandestinitat des del 1960, tenia poca implantació a l'interior del país i necessitava 
una organització que actués de referent a l'interior, sense fer explícits els seus lligams, 
com a mínim d'entrada. D'altra banda, el Congrés es trobava amb una creixent força 
del moviment Inkhata ye Sizwe nascut als anys vint com un moviment ètnic zulú 
conservador. Inkhata s’havia reviscolat l'any 1975 amb M Gatsha Buthelezi, cap del 
Homeland de KwaZulu, i, d’entrada, va refusar la independència de KwaZulu i es va 
enfrontar al règim d'apartheid alhora que es presentava com hereva de l'ala interna 
moderada de l'ANC. De tota manera, va acceptar la via possibilista de treballar des de 
l'administració segregada que li oferia el govern des del bantustan de KwaZulu i, des 
de 1978, va intentar ampliar la seva influència al llarg del país a través de l'Aliança 
Negra que integrava dissidents d'altres bantustans i indis i mestissos moderats. En 
aquells moments, era la principal organització política africana, i més tenint en compte 
que les altres estaven prohibides.  
 
L'organització que necessitava el Congrés Nacional Africà va aparèixer el 1983: el 
Front Democràtic Unit (FDU, UDF en sigles angleses), nodrit d'associacions cristianes, 
de barri, de dones i comerciants que rebutjaven les propostes de Botha i que, a la 
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curta, acabaria acceptant com a propis els principis de la Carta de la Llibertat de l'ANC 
de 1955, tot i que es movia en un terreny força ambigu i de indefinició necessaris 
perquè el govern no se sentís suficientment amenaçat. L'FDU acabaria capitalitzant la 
lluita anti-apartheid al llarg dels vuitanta amb símbols inequívocament propis de l’ANC. 
Durant la dècada l'adhesió al Congrés de Mandela, va créixer de manera exponencial 
a l'ombra de les posicions cartistes del FDU. Tant és així, que la seu de l'ANC a 
Lusaka acabaria essent reconeguda com el govern de Sud-Àfrica a l'exili.  

 
En aquest context, apareix també, en el 1983, el Front Nacional que uneix les 
tendències més radicals anti-cartistes (per la Carta de la llibertat) com els hereus de 
Consciència Negra i la Azanian People's Organisation (AZAPO) de forta línia racial 
negra. 
 
El govern ràpidament va intentar explotar les diferències amb els seus rivals en el 
terreny de la política africana. D'altra banda, la fundació del FDU havia posat a 
Buthelezi en un segon pla com a portaveu de la comunitat africana al país. Tot plegat 
va fer aparèixer moviments locals a les reserves, alguns amb reivindicacions ètniques i 
tarannà conservador i les organitzacions de "vigilants" afins a Inkhata o a 
organitzacions conservadores amb el suport de l'Estat. 

 
A mitjans dels vuitanta, d'acord amb la consigna sorgida de l'ANC des de Lusaka de 
"convertir els guettos en llocs ingovernables" la rebel·lió va començar a prendre un to 
amenaçador per al govern.  
 
En aquest context el govern va intentar moure fitxa. Com exposa Mandela a les seves 
memòries291: 
 

En aquest context, el 31 de gener de 1985 en el transcurs d’un debat parlamentari el 
president va oferir-me públicament la llibertat si rebutjava incondicionalment la violència 
com a instrument polític. Va dir: així doncs no és el govern de sud-Àfica qui obstaculitza 
la posada en llibertat del Sr. Mandela, sinó el propi Sr. Mandela. 

 
Mandela va respondre immediatament amb un text que va llegir la seva filla:  
 

Quina classe de llibertat se m’ofereix quan l’organització del meu poble segueix estant 
prohibida? Quina classe de llibertat se m’ofereix quan puc ser detingut per no portar un 
passi? Quina classe de llibertat se m’ofereix quan he de demanar permís per viure en 
una zona urbana? Quina classe de llibertat se m’ofereix si fins i tot la meva ciutadania 
com a sud-africà no es respectada? 
 
Només els homes lliures poden negociar. Els pressoners no poden formalitzar 
contractes... No puc ni penso fer promeses en un moment en què vosaltres el poble i jo 
no som lliures. NO es pot separar la vostra llibertat de la meva. Tornaré. 
 
Diumenge, 10 de febrer de 1985.  
 

COSATU i FDU anaven a l’una, i van unir el moviment estudiantil i l’obrer; alguns 
guettos eren entitats quasi independents i l'enfortiment del FDU va arribar a fer pensar 
en el moment d'iniciar les converses per dur a terme una transició pactada. Amb tot 
això, a mitjans del 1986, després de no poques pugnes internes, el govern sud-africà 
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va iniciar una contraofensiva repressiva extraordinària, va prohibir l'UDF, va emmudir 
tots els mitjans de comunicació i va declarar l'estat d'excepció, en un moment en què 
els seguidors del FDU estaven més distrets en les seves pugnes amb membres 
d'Inkhata (es pot parlar de l'existència d'una autèntica guerra civil al Natal entre 1987-
1988) i amb organitzacions africanes radicals, com el Front Nacional, més pel control 
de les tesis opositores que no pas per aturar l’ofensiva governamental. Aquesta 
reacció va aportar valer al govern un fort suport en les eleccions de 1987, que van 
conformar un arc parlamentari encara més radical. 
 
El moviment opositor va quedar molt debilitat de nou i només la clandestinitat i 
esforços com els de Desmond Tutu i Allan Boesak a través del Moviment Democràtic 
de Masses (MDM) van assumir un cert paper substitutiu de la lluita anti-apartheid. 
 
La situació a finals dels vuitanta havia arribat a un difícil atzucac que queda molt ben 
reflectit en les següents paraules d'Alfred Bosch: 
 

El Congrés havia jugat totes les seves cartes en el trepidant període 1984-1986 amb un 
encert notable. Havia perfilat la seva política no-racial, convertint la Carta de la llibertat 
en la vaca sagrada de la resistència, havia sabut connectar unes bases dinàmiques 
amb uns líders llegendaris mitjançant uns quadres competents a l'interior; havia 
aconseguit el suport de la jerarquia religiosa i havia derrotat definitivament el règim en 
la comtessa moral; i sobretot, havia fet valer el seu llegat com a degà de les forces 
polítiques sud-africanes, capturant una ascendència pràcticament hegemònica com a 
portaveu de la llibertat. Havia topat però amb obstacles imprevistos en la construcció 
d'un model nacional -col·lidint contra una incipient involució blanca i contra 
l'irredemptisme zulú- i en les campanyes militars, en què s’havia mostrat impotent a fer-
li la més mínima esgarrapada a la potent màquina bèl·lico-repressiva de Pretòria (...) 
 
El govern havia aprofitat les febleses de l'oposició. L'FDU havia estat esclafada, i les 
plataformes sindicals i religioses que l'havien substituït no havien pogut recuperar l'aire 
desafiant dels anys precedents. L'estratègia de divisió que s'havia concretat en el 
foment de conflictes intestins de la massa social africana, havia funcionat prou bé; 
l'emmudiment dels mitjans de comunicació i la interrupció del flux de solidaritat 
internacional s'havia materialitzat; i el partit Nacional havia conservat, en el si de la 
població blanca i de la classe empresarial, una hegemonia tant o més sorprenent que la 
que tenia el Congrés entre els desposseïts.292 
  

En aquest context, només un fet excepcional podia trencar la situació de taules i 
podia iniciar una resolució negociada al conflicte: la inesperada pujada a la direcció del 
Partit Nacional de Frederik De Klerk. El procés de transició que comentarem no estarà 
exempt d'enormes tensions i problemes, inclosa la manera de resoldre la necessitat de 
reconciliar unes comunitats obertament enfrontades a partir d'instruments diversos, 
d'entre els que sorgirà el Comitè de la Veritat i Reconciliació sud-africà. 
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La resistència exterior anti-apartheid: 
 
El 31 d'octubre de 1946, va tenir lloc la primera referència de repulsa contra el govern 
sud-africà a nivell internacional per part del govern de l’Índia com ja ha estat comentat.  
 
La concepció internacional de la realitat sud-africana va anar canviant a mesura que 
els plans de l'apartheid van anar essent creats, però sobretot aplicats. El pes de les 
protestes internacionals va recaure en organismes internacionals com l'ONU a través 
del seu Consell de seguretat i l’Assemblea General, i organismes paral·lels com 
l'UNESCO, la FAO, l’OIT, el Consell Econòmic i Social, en estreta col·laboració amb 
l’OUA, entitats creades per seguir l'evolució política sud-africana, i la particular 
determinació de països com podria ser el cas de Suècia. 
  
D'acord amb els criteris reconeguts per les mateixes Nacions Unides, es distingeixen 
tres grans etapes en la relació entre la comunitat internacional (ONU) i la República de 
Sud-Àfrica: 

 
 1948-1967 
 
En aquest període, les Nacions Unides demanaran repetides vegades al govern sud-
africà que es faci enrere en l'aplicació de les lleis de l'apartheid. El 2 de desembre de 
1950, L'Assemblea General declara per primera vegada referint-se a l'apartheid que: 
"una política de segregació racial (apartheid) està necessàriament basada en doctrines 
de discriminació racial".293 Poc després, l’esmentada campanya de "Desafiament a les 
Lleis Injustes", iniciada el 1952 conjuntament pel Partit Comunista i l'ANC, obté un 
important reconeixement internacional i aquell mateix any entra en l'agenda de la 
setena sessió de l'Assemblea General de l'ONU. Després de les respostes negatives a 
les demandes de l'ONU, es començaran a prendre mesures, com la creació de 
l’UNCORS (UN Comission on the racial situation in the Union of South Africa, 5 de 
desembre de 1952) i la proposta de sancions econòmiques per persuadir el govern 
sud-africà a trobar solucions polítiques. El govern sud-africà va boicotejar 
permanentment l’UNCORS i va tractar d'evitar la inclusió de l'apartehid en l'agenda de 
l'Assemblea General. Finalment, el govern sud-africà va anunciar que deixava l'ONU i 
que mantindria únicament una representació testimonial a l'ONU a partir de 1956. El 
31 de maig de 1961, Sud-Àfrica abandona també la Commonwealth i proclama la 
creació de la República Sud-africana, trenca els lligams amb l'antiga metròpoli i aprova 
una nova Constitució, la segona després de la de 1910. 
 
Les advertències de l'ONU s'endureixen de resultes de la massacre de Sharpville 
(1960)294 i, el 4 de desembre de 1963, el Consell de Seguretat aprova un primer 
embargament d'armes voluntari a Sud-Àfrica.295 Mentrestant, no hi ha cap acord relatiu 
a les sancions econòmiques demanades insistentment per l'Assemblea General. 
Aquestes són reiteradament refusades per membres permanents del Consell de 
Seguretat, especialment Israel, Estats Units, França i la República Federal Alemanya, 
d'acord amb la política que la Guerra freda imposava més enllà de tota consideració 
de Sud-Àfrica com una entitat a part. Serà en aquests moments d'impàs que 
l'Assemblea General aprovarà el Comitè Especial Anti-apartheid (6 de novembre 
de1962), que relleva a l'UNCORS com a instrument clau per a la lluita concertada 
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internacionalment contra l'apartheid. Es creen igualment alguns organismes 
d'assistència a les víctimes de l'apartheid com el Defense and Aid Fund, l'United 
Nations Trust Fund for South Africa, o els programes d'Ensenyament i Capacitació de 
les Nacions Unides per a l'Àfrica Meridional (UNETPSA).  
 
El 1966, l'Assemblea General de l'ONU condemna l'apartheid com un Crim contra la 
Humanitat. 

 
2. 1967-1989 
 
Durant el període 1967-1989, l'ONU llençarà una campanya internacional davant 
l'immobilitat del règim sud-africà. L'objectiu serà isolar completament el país pel que fa 
a les seves relacions internacionals. Fins i tot amb importants diferències entre els 
membres sobre si les sancions havien de ser voluntàries o obligatòries, l'ONU va 
acabar aprovant les següents mesures: embargament total d'armes i petroli i 
desenvolupament d'altres boicots econòmics, culturals, esportius i de participació 
popular. Aquests darrers boicots van tenir una gran impacte emocional en la 
col·lectivitat sud-africana (com la prohibició de la participació internacional de la 
selecció de rugbi o la participació als Jocs Olímpics des del 1964). De mica en mica, la 
campanya va tenir el suport de tots els països, incloent-hi els aliats comercials i polítics 
sud-africans fins llavors reticents a l’aplicació de cap tipus de sanció.  
 
El desembre de 1966, i per primera vegada, l'Assemblea General de les Nacions 
Unides condemnava "les polítiques d'apartheid practicades pel govern sud-africà com 
un crim contra la humanitat". Aquesta posició fou reiterada en múltiples ocasions tant 
per l'Assemblea General com pel Consell de Seguretat (anys 1968, 1970, 1973, 1976, 
1977, 1981, 1983, 1984, 1986 i 1989) per no citar altres organismes internacionals.296  
 
El 14 de desembre de 1973, l'Assemblea General de l'ONU declara que "el règim sud-
africà no té el dret de representar els habitants de l'Àfrica del Sud" i declara  que els 
moviments d'alliberació reconeguts per l’OUA són els autèntics representants d'una 
enorme majoria de la població de Sud-Àfrica. En el mateix 1973, l'Assemblea General 
va adoptar la Convenció Internacional en la Supressió i Càstig del Crim de l'Apartheid 
que va ser ratificada per 79 països entre 1976 i 1984. 297 
 
El 1974, el Comitè Especial Anti-Apartheid convida a les seves reunions membres de 
l'ANC i la PAC i intenta expulsar la República de Sud-Àfrica de l'ONU la qual cosa no 
acaba essent possible pel vot negatiu de França, Anglaterra i Estats Units.  
 
Tot plegat, més la carnisseria de Soweto, l'assassinat de Biko, i la il·legalitzacio de 
l'oposició política van conduir el Consell de Seguretat a adoptar un conjunt de mesures 
i resolucions extraordinàriament adverses al règim sud-africà: 
 
- En la resolució 417 de 1977, el Consell de Seguretat reconeixia "el dret a exercir el 

dret a l'autodeterminació per part de tot el poble sud-africà, independentment de la 
raça, el color o les creences". Dos anys més tard, en la seva resolució 183L de 
1979, l'Assemblea General anava més lluny  i afirmava "la legitimitat de la lluita  
(...) per tots els mitjans possibles i apropiats, inclosa la lluita armada, per tal que el 
poder passi a les mans del poble".  

                                              
296 ASMAL, K. et al. (1996). Reconciliation through Truth. A Reckoning of Apartheids Criminal 
Governance. Cape Town: David Philip Publishers. Mayibuye Books. Pp.195-196. 
297 ASMAL, K. et al. (1996). Op. Cit.,  p. 189. 
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- Per primera vegada a la història, un embargament total contra la República de 
Sud-Àfrica (resolució 418 de 1977 en aplicació del capítol VII de la Carta 
Fundacional de l'ONU) en la que es declara al règim com una amenaça per a la 
pau. Des de llavors, països com Suècia van començar a finançar obertament els 
moviments d'alliberament sud-africans. Al llarg d'aquests mateixos anys setanta, 
s'aprovaran resolucions que demanen l'embargament de petroli, però seran 
permanentment boicotejades per països com l'Iran. 

 
Quan en el 1985 el president Botha decreta l'Estat d'emergència, el Consell de 
seguretat demana la retirada del l’ONU d’aquest país i fa una crida a la Comunitat 
Internacional per l'establiment de fortes sancions econòmiques especificades i 
aprovades en la resolució 569 de 1985, com, per exemple,: la fi d'inversions, 
suspensions de crèdits a l'exportació, producció de contactes en el terreny nuclear, 
cultural i esportiu298. En aquesta ocasió, la resposta a la crida fou massiva a Amèrica i 
Europa (a excepció del Regne Unit, amb Margaret Thatcher). Els bancs estrangers van 
començar a denegar crèdits i centenars d'empreses transnacionals van començar a 
retirar-se del país. D'entre les mesures, cal destacar la Comprehensive Anti-Apartheid 
Act aprovada pel Congrés i el Senat dels Estats Units l'any 1986 i les intervencions en 
bloc dels països de l'Europa del Nord. 

 
3. 1990-1994 
 
Finalment, les relacions fan un tomb a partir del 1990. L'ONU inicia un diàleg entre 
govern i l’oposició i insisteix en la legalització de nombroses organitzacions prohibides. 
La Declaration on Apartheid and its Destructive Consequences in Southern Africa, 
aprovada per l'Assemblea General el desembre de 1989, ajudaria a crear les 
condicions per tal que s'iniciés el procés que desembocaria en les eleccions de 1994. 
És el moment de les gires maratonianes de Mandela pels diferents països europeus i 
americans per rebre suport en forma de crèdits i ajuts i redreçar, així,  el país amb un 
mínim de suport econòmic. 
 
 
La Comissió de la Veritat i reconciliació de Sud-Àfrica és hereva de tots aquests 
processos, i no es pot entendre sense aquesta història de lluita i defensa d'un règim 
declarat avui per totes les institucions com un crim contra la humanitat. 

                                              
298 Les sancions van concretar-se  el juny de 1986 en la Declaració de París de la Conferència 
Mundial sobre Sancions contra la Sud-Àfrica Racista. 
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3.2. La Comissió de la Veritat i la Reconciliació de Sud-
àfrica 

 
3.2.1. Transició i Reconciliació  

  
Per entendre com en el 1995 s'inicien 
els treballs de la Comissió de la Veritat 
i la Reconciliació de Sud-àfrica (CVR), 
és indispensable donar un breu cop 
d'ull al procés de transició que la fa 
possible. Tot i que el procés de 
gestació de la CVR serà extensament 
explicat, és interessant conèixer el 
context polític i les negociacions que 
van permetre un canvi de règim amb un 
cost humà molt inferior al que analistes 
polítics predeien a mitjans dels 
vuitanta, en plena insurrecció als townships de les principals ciutats sud-africanes. 

 
Amb la pujada al poder de Frederik De Klerk, que substitueix PW Botha entre l’agost i 
el setembre de 1989, Sud-àfrica estava experimentant sense saber-ho l'inici del canvi 
cap al règim democràtic. De Klerk, gens sospitós de representar cap opció reformista o 
moderada, va agafar les regnes d'un procés que, com comentàvem en apartats 
anteriors, estava en una situació de taules i aparentment sense sortida a finals dels 
vuitanta. El febrer de 1990, en una sessió del Parlament i davant la sorpresa de 
tothom, De Klerk anunciava que: "El temps de la violència s'ha acabat (...) L'hora de la 
reconstrucció i la reconciliació ha arribat"299 , va legalitzar l'ANC, el Partit Comunista i 
un conjunt d'organitzacions prohibides. Una setmana més tard i després de múltiples 
converses amb el mateix De Klerk, Mandela era alliberat davant la perplexitat de la 
direcció de l'ANC a Lusaka. Era l'11 de febrer de 1990.  
 
El gran capital no havia quedat exclòs d'aquesta espiral. Ja a mitjans dels vuitanta, 
abans de l'alliberament de Mandela, mandataris dels principals monopolis i empreses 
sud-africanes havien agafat un avió per anar a Lusaka a parlar amb Oliver Tambo, 
secretari general de l'ANC, sobre les orientacions econòmiques que podria prendre 
l'ANC en un futur. M. Gavin Relly, PDG de l’Anglo-American, un dels imperis 
empresarials sud-africans, va declarar llavors que la trobada havia permès trobar 
múltiples punts de convergència. L'alliberament de Mandela tenia també el vistiplau 
dels poders econòmics, als que hauríem de sumar els de la comunitat internacional.300 
 
En el discurs del dia del seu alliberament, Mandela davant dels centenars de milers de 
compatriotes reunits a Grand Parade a Ciutat del Cap i un cop aixecat el puny i cridats 
els Amadla! Afrika! amb els respectius Ngawethu!, Mayibuye!, digué: 
 

Vull informar-vos que les meves converses amb el govern han tingut com a objectiu la 
normalització de la situació política del país. Però jo no he entrat en negociacions sobre 
el futur de la situació del país excepte per demanar que se celebrés una reunió de 
treball entre el CNA i el govern. Vaig dir que esperava que aviat s’arribés a un clima 
que permetés una solució negociada que posaria fi a la lluita armada. Els passos 

                                              
299 BOSCH, A.(1995). Op.Cit., p.315. 
300 BEAUDET, P. (1991), Les grandes mutations de l’apartheid. Paris: L'Harmattan, p. 12. 
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necessaris per arribar a aquest clima havien quedat esbossats al 1989 a la declaració 
del Harare del CNA. 
 

Les converses negociadores es van iniciar ràpidament. En la cimera de Groote 
Schuur, el govern es comprometia a decretar una amnistia política i a acollir tots els 
exiliats sense delictes de sang. En una segona ronda de converses, l'agost, a Pretòria, 
es van aprovar els acords de Groote Schuur i es va instaurar  la llibertat total de 
premsa. L'ANC oferia la seva primera contrapartida: la lluita armada quedava suspesa 
sine die.  
 
Ja en aquesta primera tongada de converses, es van posar sobre la taula els casos de 
delictes amb contingut polític. L'aprovació de la primera Indemnity Act o Llei 
d'Indemnitat de 1990 ja anunciava que el tractament d'aquests delictes no es faria 
col·lectivament sinó cas per cas, tenint en compte que tota possible indemnitat hauria 
d'ajustar-se als principis de Norgaard301 reconeguts internacionalment, que 
posteriorment s’adoptarien també per regir la Comissió de la Veritat. Amb aquesta llei, 
qualsevol persona que testimoniés a les Indemnity Offices explicant les el tipus 
d'ofenses dutes a terme quedava automàticament exonerat.  
 
En aquells moments, la guerra civil larvada entre membres d'Inkatha i els seguidors del 
Congrés Nacional Africà (ANC) i el Front Democràtic Unit (FDU, UDF en anglès) va 
esclatar amb gran virulència, amb més de 3000 morts als carrers, especialment a 
KwaZulu Natal. L'aparició de Mandela en un moment clau per decidir el futur del país i 
els referents de la comunitat negra va fer trontollar l'intent de Buthelezi de convertir-se 
en la figura hegemònica d'aquesta comunitat. Amb la irrupció de Mandela l'ANC es 
faria amb les adhesions d'esperança de la majoria de la comunitat sud-africana, un 
important contratemps per Buthelezi que va acabar de precipitar la lluita. En aquell 
context d’enorme violència, les converses entre Mandela i Buthelezi no van servir per 
calmar els ànims302. Però el procés de transició continuava: es dissolia la FDU i es 
legalitzava el CNA; el febrer de 1991, De Klerk derogava les principals lleis 
constitutives de l'apartheid i l'ANC canviava la direcció en la Conferència Nacional de 
Durban del juliol del mateix any, amb la qual es posava al capdavant un nou equip 
amb vocació negociadora, rejovenit i pragmàtic. 
 
Les bases per a les negociacions estaven posades, després d’una primera reunió a 
Durban, el 20 de desembre de 1991 s'iniciava la Convention for Democratic South 
Africa (CODESA 1) amb la presència de 18 delegacions amb 228 delegats que 
agrupaven la diversitat de la política africana excepte les faccions radicals tant de 
dretes com d'esquerres (Pan Africanist Congress o l’AZAPO), i amb la presència 
també d'observadors internacionals,. Al llarg de 1991-1994, amb més o menys força, 
les converses no s'aturarien303. Es van establir cinc grups de treball que durien a terme 

                                              
301 El professor danès Carl Aage Norgaard va ser president del Tribunal Europeu de drets 
Humans i va establir els criteris per definir com discernir entre un crim polític i un pres polític i el 
que no ho és. Norgaard va ser consultat en el moment de definir aquest fet en la transició de 
Namíbia el 1990. Es pot trobar el text a BORAINE, A. (1995), The healing of a Nation. Cape 
Town Justice in transition. Pp. 156-160. 
302 Veure MANDELA, N. (1995) Op cit., p. 594. Subcapítol nº 103. 
303 CODESA 1 i CODESA 2 (15 de març de 1992) va acabar en fracàs inicial especialmente per 
les exigències del Partit Nacional al respecte de les majories requerides per modificar la 
constitució i per la voluntat del Partit Nacional de mantener el dret a veto en un imminent 
govern interí d’unitat nacional. 
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la seva tasca a partir del final d'aquella primera trobada d'obertura formal de 
converses304. 
 
El primer grup s'encarregaria del disseny d'estructures de pacificació del país i control 
de les forces de seguretat d'on sorgiria la necessitat de crear el Comitè de la Veritat i 
la Reconciliació. 
 
El segon grup tenia com a missió fer un primer esbós d'una futura Constitució i, per 
tant, discutir entre Estat unitari o federal, quina hauria de ser la llei durant la transició, 
el nombre de cambres legislatives etc.. I sobretot, amb quines majories es decidirien 
aquests assumptes. 
 
Un tercer grup estava encarregat de crear un Consell Executiu de Transició i una 
Comissió Electoral Independent. 
 
El quart s'encarregava de tractar amb els quatre bantsutans declarats independents al 
si de la Sud-àfrica de l'apartheid que havien de ser reincorporats a la República 
(Transkei, Bophuthatswana, Venda i Ciskei). 
 
I finalment un cinquè grup que tenia per missió identificar tota la legislació 
discriminatòria, derogar-la i establir una llei electoral. 

 
En el moment d'iniciar-se les negociacions, la imatge del ANC no sortia gaire ben 
parada del conflicte obert amb les bases d'Inkatha i aquest fet estava restant capacitat 
negociadora a l'organització. Amb tot, un informe que denunciava la donació de cents 
de milers de dòlars i armes a Inkatha des del mateix Govern va permetre tornar a 
l'ANC a la taula de negociacions amb forces i més fort que mai. l’ANC va aconseguir 
que De Klerk abandonés la idea de seguir mantenint drets de veto dels representants 
blancs en una futura presidència col·lectiva.  
 
Les reformes anaven molt de pressa i de Klerk va decidir posar-les a referèndum per a 
la seva aprovació i ratificació. En el referèndum només hi tindrien dret els electors 
blancs. Aquest contrasentit i arriscat plantejament va despertar suspicàcies al si de 
l'ANC, però el resultat positiu per més de dos terços dels vots el va legitimar per 
continuar les converses. La comunitat blanca estava disposada a cedir poder.  
 
En aquest moment, la violència va tornar a posar en perill el procés. Seguidors 
d'Inkatha van produir una carnisseria a seguidors de l'ANC a Boiphatong, amb la 
suposada connivència de la policia. L'ANC es va aixecar de la taula de negociacions i 
decidia començar a preparar una vaga general per principis d'agost del 1992. Era  just 
el dia que, després de 28 anys, s’aplaudia la bandera sud-africana a la inauguració 
d'uns Jocs Olímpics, a Barcelona. D'altra banda, el retorn dels bantustans a la 
República havia generat també situacions d’extraordinària violència, com les que van 
produir els seguidors de l'ANC a Bisho (Ciskei).  
 
Finalment, el pragmatisme i una recomanació del líder comunista Joe Slovo, van obrir 
la porta al retorn a les negociacions: es van reprendre el febrer del 1993, amb una 
proposta de Govern de Transició d'Unitat Nacional en el qual l’ANC i el NP treballarien 
junts per un període de cinc anys després de les eleccions. Aquesta voluntat d'entesa 
entre l’ANC i el NP va començar a exasperar  l'extrema dreta blanca que va començar 
                                              
304 DAVENPORT, TRH (1998). The Transfer of Power in South Africa. Toronto: University of 
Toronto Press. Pp.13. 
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a ensenyar les dents amb accions de força, presència militar al carrer i amb 
l'assassinat de Chris Hani, un dels oradors més carismàtics del moment. Però lluny 
d’afeblir les negociacions, dues setmanes després, es decidia que el 27 d'abril de 1994 
Sud-àfrica celebraria eleccions plenament democràtiques per primera vegada a la 
seva història. Ja llavors, les faccions més moderades de l'ANC havien moderat el seu 
llenguatge econòmic movent-se de postures que advocaven pel control popular i la 
nacionalització de l'economia cap a esquemes més d'acord amb la social-democràcia 
capitalista que acceptava les regles del mercat i reclamava la generalització de l'Estat 
del benestar també per a la comunitat negra.  
 
Las Converses de CODESA van portar a que el 18 de desembre de 1993 s’aprovés la 
Constitució Interina. La seva ratificació va arribar a l'últim moment i només hores 
abans que fos presentada en públic perquè el text no comptava amb el si dels 
negociadors del Partit Nacional. L'amnistia general estava en joc i el PN no va cedir 
fins que finalment aquesta va arribar. La clàusula final a la Constitució Interina de 1993 
deia el següent:  

 
In order to advance such reconciliation and reconstruction, amnesty shall be granted in 
respect of acts, omissions and offences associated with political objectives and 
committed in the course of the conflicts of the past. To this end, Parliament under this 
Constitution shall adopt a law determining a firm cut-off date, which shall be a date after 
8 October 1990 and before 6 December 1993, and providing for the mechanisms, 
criteria and procedures,including tribunals, if any, through which such amnesty shall be 
dealt with at any time after the law has been passed.305 
 

La nova Constitució Interina parla d'unitat nacional, de reconciliació i reconstrucció. 
D'ubuntu i de pau. I d'amnistia. Però no de com aquesta ha de ser atorgada, un factor 
clau per entendre la forma que prendrà la Comissió de la Veritat i un bon maldecap per 
a les forces de seguretat i els sectors més reaccionaris de l'antic règim d'apartheid. 
 
El març del 1994, els dos primers bantustans independents tornaven a formar part de 
la República, fet que va deixar les posicions federalistes d'Inkatha absolutament 
isolades i cada vegada més el marge d'un context constitucional cuinat per l'ANC i el 
NP on el jacobinisme del primer amb alguns matisos federals semblava finalment 
haver-se imposat. Inkatha va reaccionar amb més violència atacant la seu de l'ANC, la 
Shell House, i va estar a punt de no participar en unes eleccions. Una setmana abans 
que es celebressin Inkatha encara no tenia impreses les seves sigles a la papereta 
electoral. 
 
Poc abans de les eleccions, en el marc de les converses de CODESA 2, es firmava el 
Record of Understanding pel qual "tots els presoners l'empresonament dels quals 
estigui relacionat amb el conflicte polític del passat i l'alliberament dels quals pugui 
esdevenir una contribució a la reconciliació haurien de ser alliberats"306. 

 
El cert és que, abans de les eleccions, ben pocs membres de les forces de seguretat i 
de l’oposició s'havien acollit a les Indemnities Acts307 de 1990 i 1992, tot esperant que 
s’aprovés l'amnistia general que recollia la Constitució Interina. Però l'arribada 
d'eleccions sense que aquesta es concretés, va iniciar un degoteig de demandes 
d'acord amb la llei de 1992.  

                                              
305 Cláusula final de la Interim Constitution Act, Nº 200, de 1993. 
306 TRC. Truth and Reconciliation Final report, volum 1, capítol 4, paràgraf 14. 
307 Indemnity Act, Nº 35, de 1990 i Indemnity Amendment Act Nº 124, 1992. 
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L’ANC va guanyar les eleccions amb el 62% dels sufragis; el 20% se'n van anar al 
Partit Nacional (amb forta presència al Cap Occidental) i el 10% a la Inkatha de 
Buthelezi, sobretot de resultes del seu èxit al Natal. Amb les eleccions guanyades, es 
va iniciar el mandat de l'ANC amb uns quants objectius imminents : 

 
- La redacció de la nova Constitució: Drets fonamentals; relació entre executiu i 

legislatiu i separació de poders; relació entre les autoritats estatals i provincials 
(poder polític federal i econòmic); govern local i poder judicial. 

- La reforma dels cossos de seguretat i acabament d’una violència que entre finals 
dels vuitanta i principis dels noranta havia causat entre 2.700 i 3.800 morts, segons 
les fonts. 

- L’establiment de canals de diàleg per a la reconciliació i l'esclariment de fets del 
passat, d'acord amb les primeres tasques dutes a terme des del Grup 1 establert a 
CODESA. 

- Recuperar l'estabilitat social i econòmica a través d'un Programa de reconstrucció i 
desenvolupament (RDP) consensuat entre l'ANC, COSATU i el Partit Comunista 
amb el vist-i-plau del sector financer i que requeria una permanent expansió de 
l'economia per a fer-lo viable. Els principals eixos del programa eren308 la 
construcció d’un milió d'habitacions, la redistribució del 30% de la terra agrícola en 
cinc anys l'abastament d'aigua potable a 12 milions de persones que no en tenien 
(30% de la població), la millora de la situació sanitària de 21 milions de persones, 
la dotació d'electricitat a 19.000 escoles negres i al 66% dels habitatges del país i 
la millora de la xarxa telefònica. 

 
Començava un esforç enorme per a la societat sud-africana, ja que havia d’adaptar-se 
a noves estructures socials i econòmiques. Però encara tenia pendent un element 
complex que sorgia en el rerafons de  totes les actuacions: com afrontar el passat per 
tirar endavant un país profundament dividit i enfrontat. 
 

3.2.2. Reconciliació: orígens i debats previs 
 
Com hem comentat, ja en les converses de Pretòria es van pactar les primeres 
Indemnity Act que, a la vegada que permetien el retorn dels exiliats sense delictes de 
sang, posava sobre la taula la consideració de l'amnistia dels responsables d'actes 
contra els drets humans amb contingut polític. Com hem dit les Indemnity Act de 1990 
basaven l'exoneració dels delictes dels individus en els principis de Norgaard i l'atenció 
cas per cas, però amb una aplicació que a la pràctica significava la llibertat 
assegurada.309  
 
Abans de les eleccions de 1994, hi van haver algunes iniciatives per aconseguir la 
pacificació del país que, com hem vist, estava en plena ebullició social. L'èxit de les 
iniciatives va ser desigual. Ja des del Grup 1 establert a CODESA es van iniciar 
reformes al si de les forces de seguretat. Es va crear un nou exèrcit i una policia que 
integrava faccions d'antics moviments de lluita opositora i de l'antiga estructura 
repressiva, i es van iniciar els primers debats sobre com afrontar el passat. 
 
                                              
308 MAKHOSEZWE MAGUBANE, B.(1994) Reflections on the challenges confronting post-
apartheid South Africa. El llibre blanc sobre el Programa va ser presentat el 15 de novembre de 
1994. 
309 MINNAAR, A. (1995), “Will the truth out? The delaying of the truth commission”, Political 
Update, volum 5, Nº 3, 
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La primera iniciativa que es va acordar va ser la creació d'una xarxa d’estructures per 
a la pau i comitès per la resolució de conflictes al llarg del país, per tal de resoldre les 
crisis que estaven apareixent, i crear una cultura per la pau inexistent. Tot plegat, va 
resultar un absolut fracàs. 
 
Paral·lelament, a mitjans del 1992, i d'acord amb una demanda del professor de Dret 
de drets Humans a la Universitat de Western Cape i membre de l'executiva de l'ANC, 
Kader Asmal, el Comitè Executiu Nacional de l'ANC aprovava la creació de tres 
Comissions d'Investigació sobre les violacions de drets humans que s'haurien produït 
als camps de presoners de l'ANC a l'exili. Eren les Comissions Stuart, Skweyiya i 
Motsuenyane. Els resultats van confirmar atrocitats, van denunciar fortament l'aparell 
de seguretat de l'ANC i van apuntar com a últims responsables dels fets a l'executiva 
de l'ANC. Els resultats es feien públics dies abans que se celebressin les eleccions del 
27 d'abril de 1994.  
 
Per la seva banda, el Govern havia iniciat algunes investigacions sobre l'anomenada 
"tercera força o tercer cos" policial, policies que actuarien suposadament pel seu 
compte contra elements sospitosos de desestabilitzar el règim. Malauradament algun 
exemple d'aquestes investigacions com la Harms Comission mostraven l'escàs interès 
de col·laboració del Govern i les forces de seguretat per l'esclariment d'aquests casos. 
(El coronel Eugene de Kock, un dels oficials més sanguinaris del règim, va reconèixer 
posteriorment, a les vistes del TRC, que havia mentit a la Harms Commission per 
preservar la seguretat de l'Estat310) 
 
Tot i amb això, es va crear una Comissió d'Investigació sobre la Prevenció de la 
Violència Pública i la Intimidació, que dirigia el jutge Richard Goldstone, i que 
comptava amb amplis poders per dur a terme la seva feina. La idea era aconseguir en 
el país l’estabilitat social necessària per dur a terme una transició política en pau. El 
primer informe de la Comissió, de maig de 1992, afirmava que la violència al país era 
deguda al conflicte entre membres de l'ANC i de l'Inkatha. De mica en mica, però, a 
mesura que les investigacions avançaven, els informes de la Comissió van anar 
essent cada vegada més contundents i crítics amb el Govern respecte la seva 
implicació en aquests enfrontaments. El gener de 1994, el jutge Goldstone va 
començar a tocar temes claus sobre l'actuació de les forces de seguretat en els 
conflictes: va anunciar "evidències d'activitat criminal" que involucrava oficials de 
policia de Pretòria (va acusar l'oficial Eugène de Kock de més de cent assassinats), la 
policia de Kwa Zulu i l'Inkatha. Finalment, afegia que "tot el sistema il·legal, criminal i 
opressor està encara en marxa i els seus arquitectes estan al càrrec de la policia sud-
africana"311. Estàvem a març de 1994 i faltava un mes per a les eleccions. Per primera 
vegada, una comissió oficial tocava la punta de l'iceberg que acabaria apareixent en 
major esplendor a les vistes de la Comissió de la Veritat. La Comissió Goldstone va fer 
149 recomanacions que, tot i ser escassament escoltades, van iniciar una literatura 
important que posteriorment la Comissió de la Veritat recolliria per redactar els seus 
informes sobre contextualització històrica i l’actuació de govern i oposició a principis 
dels noranta. L'octubre de 1994, passades les eleccions i en un moments d'aparent 
calma, la Comissió va ser dissolta. 

 

                                              
310 MEREDITH, M. (1999). Coming to Terms. South Africa's search for truth. New York: Public 
Affairs, p. 48. 
311 MEREDITH, M. (1999). Op. Cit., p. 41. 
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El 18 de desembre de 1993 s’aprovava la Constitució Interina amb la inclusió d'una 
clàusula final fonamental per entendre els debats en els que entraria la República de 
Sud-àfrica tan bon punt aquesta Constitució entrés en vigor:  

 
This Constitution provides a historic bridge between the past of a deeply divided society 
characterised by strife, conflict, untold suffering and injustice, and a future founded on 
the recognition of human rights, democracy and peaceful co-existence and 
development opportunities for all South Africans, irrespective of colour, race, class, 
belief or sex. The pursuit of national unity, the well-being of all South African citizens 
and peace require reconciliation between the people of South Africa and the 
reconstruction of society. 
The adoption of this Constitution lays the secure foundation for the people of South 
Africa to transcend the divisions and strife of the past which generated gross violations 
of human rights, the transgression of humanitarian principles in violent conflicts and the 
legacy of hatred, fear, guilt and revenge. These can now be addressed on the basis that 
there is a need for understanding but not vengeance, a need for reparation but not for 
retaliation, a need for ubuntu but not victimisation.  
 
In order to advance such reconciliation and reconstruction, amnesty shall be granted in 
respect of acts, omissions and offences associated with political objectives and 
committed in the course of the conflicts of the past. To this end, Parliament under this 
Constitution shall adopt a law determining a firm cut-off date, which shall be a date after 
8 October 1990 and before 6 December 1993, and providing for the mechanisms, 
criteria and procedures,including tribunals, if any, through which such amnesty shall be 
dealt with at any time after the law has been passed. 
With this Constitution and these commitments we, the people of South Africa, open a 
new chapter in the history of our country. 

 
Nkosi sikelel' iAfrika. God seen Suid-Afrika, Morena boloka sechaba sa heso. May God 
bless our country312 
 

És interessant emfasitzar el concepte d'ubuntu per a entendre la necessitat de 
reconciliació que demanda el país a partir del seu text legal fonamental. Ubuntu és un 
concepte que parla de la mateixa essència de l'ésser humà. Umuntu ngumuntu 
ngabantu "les persones són persones a través de les persones". En paraules de 
Desmond Tutu, 
 

"una persona és en tant que pertany, participa, comparteix. Una persona amb ubuntu 
està oberta i accessible als altres, afirma els altres, no se sent amenaçat pels altres 
perquè té una seguretat pròpia que prové del fet de conèixer que pertany a una 
col·lectivitat major que es degrada quan altres són humiliats i degradats, torturats, 
oprimits o tractats com si fossin menys"313.   
 

Per això la Constitució ens parla d'ubuntu i de pau, i haurem de tenir en compte aquest 
element quan els testimonis s'enfrontin a les vistes a la demanda de la comissió de 
buscar la reconciliació a través de la veritat i el perdó. Però la Constitució parla d'un 
tema especialment important per al Partit Nacional i per a responsables de violacions 
de drets humans: l'amnistia. Amnistia sí, però no diu quina, ni com, ni quan. Amnistia 
sí, per a totes aquelles accions motivades políticament, però atorgada segons una 
futura legislació que estipularia els criteris i processos reguladors del procés. Aquesta 
ambigüitat serà un factor clau en la forma que prendrà la Comissió de la Veritat, que 

                                              
312 Cláusula final de la Interim Constitution Act,  Nº 200, de 1993. 
313 TUTU, D. (1999). Op. Cit., p. 31. 
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intentarà atorgar amnistia tenint en compte les necessitats de les víctimes per tal 
d'aconseguir un mínim de justícia.  
 
La Constitució Interina i les múltiples demandes de reconciliació dels principals líders 
polítics anava acompanyada de peticions de justícia per part de les víctimes i 
d'acusacions entre diferents organitzacions de cedir en les negociacions. Els actes 
inhumans duts a terme en el passat eren un autèntic problema per al Govern i per als 
que presumiblement l'assumirien. L'aparició de l'amnistia va aixecar un debat molt 
virulent a la societat civil que acusava la Constitució de deixar indemnes tots els crims 
del passat. 
 
Un apunt final. La Constitiució final de Sud-àfrica de 1996 evidentment reforçaria 
aquesta doctrina i en el seu seva disposició transitòria 6 (Schedule 6), Secció 22 de la 
Constitution of the Republic of South Africa Act No. 108 of 1996 (the Constitution) 314, 
s’enunciaria que  

 
1. Notwithstanding the other provisions of the new Constitution and despite the repeal of 

the previous Constitution, all the provisions relating to amnesty contained in the 
previous Constitution under the heading ‘National Unity and Reconciliation’ are deemed 
to be part of the new Constitution for the purposes of the Promotion of National Unity 
and Reconciliation Act, 1995 (Act 34 of 1995), as amended, including for the purposes 
of its validity. 

2. For the purposes of subitem (1), the date “6 september 1993”, where it appears in the 
provisions of the previous Constituion under the heading “National Unity and 
Reconciliation”, must be read as “11 May 1994” 
 

El 10 de maig de 1994, tan bon punt Mandela va ser legalment anomenat President de 
la Nova Sud-àfrica, el debat civil i polític per tirar endavant el procés de reconciliació i 
coneixement de la veritat dels fets passats va fer un salt qualitatiu. 
 

                                              
314 Constitution of the Republic of South Africa Act No. 108 of 1996. Schedule 6. Paràgraf 23 
Apovada el 4 de desembre de 1996 amb efectes a 4 de febrer de 1997. 
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3.2.3. Debat públic sobre la necessitat i creació de la Comissió  
 
Des de l'aparició de la Constitució 
Interina i el coneixement de la futura 
amnistia, ONG's i nombroses 
institucions van començar a treballar 
per preparar el terreny d'una futura 
Comissió de la Veritat. El mateix 
professor Kader Asmal, que havia 
demanat comissions d'investigació 
sobre les violacions dels drets 
humans en els camps de l'ANC a 
l'exili, va ser el que, en la 
inauguració del curs universitari de 
la Universitat de Western Cape de 1992, va demanar una Comissió de la Veritat i va 
desestimar una opció com la dels judicis de Nuremberg per al cas sud-africà. La 
transició negociada no permetia una victòria ni, per tant, una persecució dels antics 
representants del règim. El risc i el cost feien inviable l'opció seguida per als judicis de 
Nuremberg. L'agost de 1993, l'ANC proposava una primer esbós del que seria la CVR, 
la creació d'una National Truth Commission basada en els fets i amb nul·la capacitat 
punitiva.  
 
Poc després, sota els auspicis de l'Institute for Democracy in South Africa (IDASA), un 
grup de sud-africans va començar un viatge a països amb societats que estaven o 
havien dut a terme recentment el seu pas cap a la democràcia, especialment els 
països de l'Est (i molt especialment Polònia) i Llatinoamèrica. Per la seva banda, 
l'Intitute for Justice in Transition aconseguia generar també conferències importants i 
presentar ponències de professors sud-africans, membres de l’advocacia i 
representants internacionals que eren convidats a Sud-àfrica a explicar les seves 
experiències. D'aquestes rondes de converses, així com de les d'altres organitzacions 
internacionals i nacionals com Amnistia Internacional o el Centre for the Study of 
Violence and Reconciliation, es va començar a generar un debat públic sobre quina 
hauria de ser la millor manera de dur terme la transició a Sud-àfrica en termes de 
justícia i esclariment dels drets humans. 
 
Es van organitzar grans conferències a Ciutat del Cap315, a l'Hotel Somerset West a 
Strand316, a Johannesburg317 i es van celebrar seminaris arreu del país sobre les 
Comissions de la Veritat establertes fins aquell moment, especialment tenint en 

                                              
315 El juliol de 1994, organitzada per l'Institute of Justice in Transition. Conference on truth and 
reconciliation, que va acabar amb la publicació del llibre BORAINE, A. i J. LEVY, eds. (1995) 
The Healing of a Nation ? Cape Town. Justice in transition. 
316 D'aquesta Conferència, celebrada a principis de 1994 sota el nom Justice in transition. 
Dealing with the Past Conference, organitzada per L'Institut per la Democràcia a Sud-àfrica 
(IDASA)en va sortir un interessant llibre dels debats presentats. IDASA. Dealing with the Past. 
Truth and Reconciliation in South Africa. Cape Town: IDASA, abril 1994. És el primer llibre que 
tracta estrictament el cas sud-africà.  
317 CSVR (1994) Making Ends Meet. Reconciliation and Reconstruction in South Africa. World 
Trade Centre. Johannesburg, 18 d’agost de 1994, organitzada pel Centre for the Study of 
Violence and Reconciliation.  
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compte la xilena318, així com múltiples debats sobre la Justícia en països en transició. 
D'acord amb tota la documentació recollida, sembla clar que la Comissió sud-africana 
ha acabat essent el fill gran de la Comissió de la Veritat xilena tot i les enormes 
diferències que les separen. Però l'herència sobretot prové del fet que va ser la 
primera que en el seu mandat s’especificava particularment la necessitat que la seva 
tasca portés  a la reconciliació nacional.  
 
Els temes de debat van ser diversos i van anar des del camp moral i filosòfic fins al 
pragmatisme més dur: la relació entre Amnistia i Justícia, la necessitat de 
reconeixement i coneixement de la veritat i la justícia, la relació entre amnistia i 
reconciliació, la publicitat i l'accés als arxius de les forces de seguretat, la persecució 
dels criminals: a qui i per quina raó, l'atenció a les víctimes: qui són víctimes, des de 
quan són víctimes, reparació, rehabilitació o compensació per a les víctimes... 
 
Per centrar el tema, establirem alguns temes centrals a l'entorn dels quals es 
polaritzaven els debats. 
 
 

3.2.3.1. Debats 
Principals 

 
La Comissió de la Veritat ja 
havia estat proposada com la 
solució des de l'ANC però 
aquesta idea va trobar resposta 
ràpida tant per part del Govern 
com per part dels moviments 
opositors, sobretot pel que fa a 
la qüestió de l'amnsitia. 
 
 
 
 
L'oposició blanca, el govern i les forces de seguretat tenien diferents camps de batalla: 
 
a) Reconciliació o Veritat: En un inici, sobretot des de partits d'extrema dreta, 

s’argumentava que o hi havia Reconciliació o hi havia Veritat però que les dues 
coses eren incompatibles. S’argumentava que, si es duia a terme aquest tipus de 
Comissió, l'únic que s’aconseguiria seria obrir les ferides que ja estaven tancades. 
Des de sectors propers al CNA, en canvi, es proposava un eslògan que va acabar 
fent fortuna: "Reconciliation through truth" Reconciliació a través de la veritat.  
 

b) Tots som culpables: D'altra banda, s'argumentava que totes les parts eren 
culpables i havien comès actes terribles en la lluita contra l'apartheid i en la lluita 
per preservar la dominació blanca i, per tant, ningú tenia les mans netes. El que 
s’havia de fer era tabula rasa i començar de zero. La idea del "New Start" de FW 
De Klerk era, per tant, una amnistia total per a totes les parts i  iniciar la construcció 
del país.  

                                              
318 El comissionat de la Comissió de la Veritat Xilena, José Zalaquett, ha estat un defensor i 
divulgador infatigable de la tasca de la Comissió xilena i ha estat un dels personatges que més 
ha estimulat el debat a Sud-àfrica o Sri Lanka on també ha estat molt involucrat. 
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c) Caça de bruixes: Com a tercer argument, hi havia sectors que pensaven que la 

Comissió podia iniciar una procés de caça de bruixes. Des del partit Nacional i des 
del mateix ANC hi havia la por que un procés d'amnistia obert posés en dificultats 
el Govern d'Unitat Nacional i s'iniciés una nova crisi política.  

Figura 8. Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Sowetan 25/7/1995 
 

d) Biaix estructural: Finalment, hi havia el dubte que una futura Comissió no estigués 
polititzada i, per tant, que la interpretació dels principis de Norgaard a l'hora 
d’atorgar amnistia poguessin quedar esbiaixats. Els debats a l’entorn de com 
s’havia de constituir la Comissió començaven a sonar com un dels elements que 
també portaria controvèrsies. 

 
L’oposició dels moviments d'alliberament 
 
a) Amnistia i Justícia:  
La pregunta a respondre per a molt membres dels moviments d’alliberament era si 
l'amnistia sud-africana proporcionaria justícia. Posant l’amnistia en relació amb la 
justícia, s’usaven dues perspectives generals: la justícia entesa en relació amb les lleis 
internacionals (la legitimitat legal) i la justícia reflectida en les pròpies creences sobre 
què és o què no és just (la legitimitat moral). Molts membres dels moviments 
d'alliberament consideraven que l'existència d'amnistia desprestigiava el sistema, ja 
que impedia l'enjudiciament dels criminals i deixava indefenses les víctimes. La 
legitimitat legal de l’amnistia era atacada amparant-se en la llei internacional de drets 
humans, especialment en aquests punts: 
 
- Les amnisties violen els principis internacionals que obliguen els Estats a perseguir 

els individus responsables de violacions de drets humans. És l'obligació de l'Estat. 
 
- Les amnisties poden contribuir a una pau social a curt termini, però minen els 

esforços per crear una societat que basi la seva convivència en l’escrupulós 
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compliment dels drets humans. Per tant, l’amnistia és, a la llarga, un element 
d’inestabilitat social. 

 
- Les amnisties violen el dret fonamental de les víctimes en la llei internacional: el 

dret a un judici just, el dret a la protecció judicial, el dret a la justícia i el dret a una 
compensació. Més encara, hi havia ex-combatents que no es consideraven 
víctimes sinó supervivents, amb dret, per tant, d'enjudiciar els responsables 
d'atrocitats.  

 
La resposta a aquestes queixes era contestada no només per l’oposició reaccionària 
sinó per membres del mateix ANC i per la gent que exposava les seves conviccions 
apel·lant a la necessitat de pragmatisme del procés. L’amnistia, doncs, es defensava a 
través dels següents raonaments: 
 
Respecte a la primera crítica, s’argumentava que el cas sud-africà era un cas únic 
d’amnistia pel fet que aquesta havia estat atorgada per la sobirania del poble a través 
del Parlament (potser l’únic cas homologable és el d’Uruguai que va aprovar la llei 
d’amnistia via referèndum popular). La transició negociada punt per punt va incloure 
l’amnistia com un dels punts a tractar, punt que va ser ratificat per tots els que 
integraven la taula de converses. 
 
El segon element que justificava l'amnistia venia relacionat amb quins eren els 
requisits necessaris per obtenir-la. Eren arguments que intentaven donar legitimitat 
moral a l’amnistia. Deien que, si l’amnistia es supeditava a l’exposició completa dels 
fets i de la veritat dels actes duts a terme, es podia arribar a saber i conèixer més 
sobre el passat que en qualsevol altre cas i, així, tot i que de manera incompleta, es fa 
una certa justícia. L'estructura de la Comissió hauria de permetre que aquesta opció 
fos la possible. Establir la veritat i revelar els crims passats ajudaria a preservar la 
memòria col·lectiva i a reconstruir una nova història i una nova narrativa de la realitat 
sud-africana. A més, aquesta opció tenia l’avantatge que un cop la veritat fos 
públicament exposada, la societat sud-africana estaria alerta per no permetre que mai 
més es poguessin dur a terme actes com els descrits. Donant la volta a l’argument 
dels opositors, s'argumentava que l’amnistia a través de la veritat era l'única manera 
d'aconseguir la futura reconciliació nacional, sense deixar res al tinter que pogués 
sortir de manera virulenta en el moment més inadequat. En aquest sentit, des de l’ANC 
va fer fortuna la consigna citada del “Reconciliation Through Truth”.319 Es necessitava 
una institució que centralitzés aquest procés i que fos capaç de conjugar reconciliació i 
amnistia amb una certa justícia social tal i com demanava la Constitució Interina. 
 
Els defensors de l’amnistia esgrimien un tercer punt en la legitimitat moral de les 
amnisties conduïdes a partir d’aquest procés. L'amnistia permet sota determinades 
circumstàncies que els responsables de violacions de drets humans es responsabilitzin 
i assumeixin el que van fer de manera pública. La qüestió era, en aquest cas, saber si 
es donaria aquest reconeixement de culpes i fins a quin punt aquest seria suficient per 
determinar que s'ha fet justícia. La focalització de la Comissió en la violència motivada 
políticament i la interpretació específica que va aplicar finalment el comitè d'amnisties 
sembla que debilita la legitimitat de l’amnistia sud-africana en aquest aspecte. 
L'amnistia encara falla a l'hora de posar en relació justícia i acceptació de culpes per 
part dels agressors, que moltes vegades han testimoniat sense cap remordiment, però 
                                              
319 Aquesta reivindicació dóna nom a un llibre escrit per Kader Asmal, Louise Asmal i Ronald 
Suresh que fa un repàs a l'època de l'apartheid i fa una especial crida a la reconciliació a través 
del mecanisme establert de la CVR. 
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han acabat igualment obtenint amnistia. El problema és que el procés d'amnistia 
trenca el procés convencional de justícia criminal. Tot i la retòrica de la Comissió, 
moltes víctimes, familiars i amics, periodistes i treballadors socials han expressat que 
la justícia punitiva era la millor solució personal i emocional per al seu sofriment. 
Perdonar no era el procés més fàcil i era un esforç que moltes víctimes no estaven 
disposades a realitzar. Tot i que la justícia individual quedava limitada, s’intentava 
deixar clar que el procés d’amnistia sud-africà partia de la necessitat de consens, però 
que, a la vegada, portava incorporada una certa justícia social a través de la futura 
Comissió. El ministre de Justícia, Dullah Omar, ho explicava amb aquestes paraules: 

Tenim una nació de víctimes, i si som incapaços de suministrar una justícia 
completa sobre una base individual - i hem d'aconseguir la màxima justícia en un 
marc de reconciliació - és possible per noslatres com a mínim... assegurar que hi 
ha d'haver una justícia històrica i col.lectiva per la gent del nostre país. Si ho 
aconseguim, si aconseguim la justícia social i ens movem cap a aquesta direcció, 
llavors aquells que avui se senten agreujats perquè no s'ha fet justicia individual, 
com a mínim podran dir que la nostra societat ha aconseguit allò pel que les 
víctimes havien lluitat al llarg de la seva vida. I llavors, a aquest nivell, podrem dir 
que s'ha fet justicia...320  

 

 
Figura 9. Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Sowetan 1/12/1995 
 

b) Amnistia, però per a qui?  
Un dels principals debats a l’entorn de la possible amnistia versava sobre quines 
serien les persones que haurien de testimoniar. És bo introduir el debat que es va 
establir entre moviments d'alliberament, respecte el que es considerava un guerra 
justa, i sobretot en les seves dues vessants: la justícia en la guerra i la justícia de 
guerra. Aclarir si la lluita dels moviments d'alliberament entrava dins de la guerra justa 
que establien les lleis internacionals era central per saber si els moviments 
d'alliberació haurien d'entrar a sol·licitar també amnistia o no. Normalment, quan es 
parla de guerra justa es fa menció, dèiem, de dos conceptes: la justícia durant la 
guerra (jus in bello) i la justícia de la guerra (jus ad bellum). La justícia de guerra 
avalua la justificació de la decisió d'anar a la guerra. Les justificacions principals en 
aquest cas són dues, la justícia de la causa, és a dir, establir la validesa dels principis 
pels quals un grup entra en lluita, i establir si la decisió d'agafar les ames és presa com 

                                              
320 OMAR, D. a RWELAMIRA, M., WERLE, G. eds. (1996). Confronting Past Injustices, 
Johannesburg: Butterworth, p. xii. 
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a últim recurs després d'haver intentar solucionar el problema per altres mitjans. En 
ambdós casos, la lluita dels moviments d'alliberament pot considerar-se com justa en 
aquest sentit. La comunitat internacional ha dit en múltiples ocasions que l'apartheid és 
un crim contra la humanitat i en múltiples resolucions de Nacions Unides es justifica 
l'opció armada dels moviments d'alliberament. Però, a més, moviments com l'ANC 
expliciten que creen l'MK com a últim recurs després d'haver esgotat múltiples vies de 
diàleg i resistència passiva conegudes per tothom. 
 
El segon terme és el de justícia en guerra, segons el qual hi ha uns límits en l'ús de la 
força en contextos particulars i es posen restriccions sobre qui o què ha de ser 
l'objectiu. (població civil etc...) Dos principis dominen el cos d'aquesta doctrina. El 
primer, l'ús de la força ha d'estar raonablement adaptada a una finalitat militar; i el 
segon, determinats individus poden ser perseguits militarment, però s'ha de distingir 
entre combatents i no-combatents. Un malalt, un civil o un militar pres no poden ser 
ferits, ni torturats, ni morts etc... La interpretació d'aquesta doctrina podia comportar 
que determinades accions dels moviments d'alliberament fossin susceptibles de no 
complir la doctrina de guerra justa. Faltava veure quina seria la decisió de la Comissió, 
però el debat estava servit. 
 
A partir d'aquest primer debat central sobre l’amnistia i la necessitat d’una Comissió, 
es van generar debats paral·lels i preguntes que afectaven directament el mandat, les 
facultats i l’organització d’una hipotètica Comissió sud-africana, sempre tenint en 
compte l'ambigua redacció de la Constitució Interina: 

 
- La publicitat de les vistes de la Comissió de la Veritat i la Reconciliació 
 
Els defensors més tenaços d'aquesta opció van ser les ONG i les organitzacions de 
drets humans. El Govern, en principi, era favorable a la presa de declaracions en 
privat, però aquest element es va convertir en un cavall de batalla necessari que anava 
íntimament lligat amb el procés d'amnistia. Si una persona havia comès crims hauria 
d'exposar-los amb tot detall de manera pública, amb cobertura de ràdios i televisions 
que donessin fe en primera persona dels seus actes. Obtenir amnistia no havia de ser 
un mer tràmit. Els veïns i les víctimes veurien com els responsables de les majors 
aberracions haurien d'explicar-les amb pèls i senyals. Era un dels elements mínims 
que podia fer acceptable l'amnistia; el segon era la manera de compensar les víctimes, 
la seva rehabilitació moral, física i econòmica. Sense això, l'amnistia no seria tolerada. 
 
- Debats a l'entorn de què suposava una ofensa política.  
 
Quina definició s'havia d'aplicar? Es parlava de grans ofenses contra els drets 
humans. Quina seria una gran ofensa.? Però, sobretot, s'aplicaria tant a cossos i 
forces de seguretat de l'Estat com als moviments d'alliberament? 
 
Pel que fa a l'amnistia en actes amb motivació política, s'inclourien els membres de 
seguretat de l'estat i els moviments d'alliberació únicament o també la membres i 
agents que sorgien a l'entorn de la motivació política (actes racistes, de motivació 
ètnica...) 
 
- La data inicial per establir a partir de quan s’atorgaria amnistia.  
 
La Constitució deia que la data final seria, com a molt, el 6 de desembre de 1993. 
Però, quan seria l'inici? El 1983, des de la darrera Constitució, el 1976 amb la violència 
de Soweto, el 1960 des de la matança de Sharpville, 1948 amb la pujada del partit 
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Nacional, el 1910 amb la Constitució de la Unió Sud-africana o el 1652 amb l'arribada 
dels membres de la VOC. 
 
- Amnistia, sempre?  
 
Semblava clar que, si es feia una total explicació dels crims duts a terme, s’atorgaria 
l’amnistia. Però el text de la Constitució Interina diu que "amnesty shall be granted". 
Aquest shall portava alguns mal de caps. Com s'ha comentat, l'amnistia vindria donada 
tant en les Indemnities Acts com en les futures institucions, d'acord amb els principis 
de Norgaard establerts per al cas de Namíbia a principis dels noranta. Segons 
Norgaard, determinar si una ofensa és política o no ho és ha de ser tractat de manera 
individual. Per a fer-ho, hi ha un conjunt de criteris que permeten aproximar-se a 
aquesta possibilitat: 
 

1. Avaluar els motius o la motivació de la persona que va fer l'acte, omissió o 
ofensa. Si era per un motiu polític o personal. 

2. Avaluar el context i les circumstàncies en el que l'acte, omissió o ofensa va ser 
comès i si va ser comès en el curs, o com a part, d'un alçament polític, o com a 
reacció contra la política existent. 

3. La naturalesa legal i factual de l'acte, omissió o ofensa, analitzant-ne la 
gravetat. 

4. Analitzar l'objectiu o objecte de l'acte, omissió o ofensa i, en particular, si fou 
dirigida cap a un opositor polític, una propietat o personal de l'Estat, una 
propietat individual o cap a individus particulars.  

5. Analitzar si els actes, omissions o ofenses van ser duts a terme executant 
ordres de superiors, o en nom d'aquests, o amb l'aprovació d'institucions, 
organitzacions, moviments d'alliberament o cossos dels que, el qui va cometre 
l'acte, n’era membre, agent o seguidor. 

6. Però sobretot, avaluar la relació entre l'acte, omissió o ofensa i l'objectiu polític 
perseguit. En particular, la proximitat d'aquesta relació, la proporcionalitat de 
l'acte, omissió o ofensa en relació amb l'objectiu perseguit.  

 
La clau, per tant, residia en la interpretació més o menys dura d'aquesta 
proporcionalitat i en les definicions del què serien ofenses. La major o menor amplitud 
era un debat constant entre Govern i futur Govern. 
 
 

3.2.3.2. Els primers debats es tanquen 
 
De mica en mica, les propostes es van anar concretant. A les eleccions d'abril del 
1994, l'ANC proposava la Comissió de la Veritat i la Reconciliació com a instrument 
per a la reconciliació del país i l’esclariment dels fets del passat. D'altra banda, tots els 
debats comentats anteriorment havien estat seguits ben de prop per especialistes que 
acabarien ocupant càrrecs en el futur Govern sud-africà i que serien els encarregats 
de redactar la llei que posaria en marxa la Comissió.  
 
Passades les eleccions, el dia 7 de juny del mateix 1994, i davant les insistents 
demandes de definició de com es constituiria la Comissió, però, sobretot, respecte 
quina seria la interpretació i el tractament del duet amnistia/immunitat, el recentment 
anomenat ministre de Justícia, Sr. Dullah Omar, va fer públic un primer text aclaridor 
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de tres pàgines.321 En aquest text, anunciava que tots aquells que no entressin dins de 
la qualificació per a la immunitat de la Indemnity Act, en vigor des de l'any 1992, 
tindrien una altra opció a través dels futurs "mecanismes" que s'estaven iniciant. En 
aquest primer text de tres pàgines, quedava clar que l'objectiu principal de tot el procés 
era la reconciliació nacional i s'apuntaven els següents temes: les víctimes havien de 
ser escoltades i la veritat escoltada, recollida i oficialitzada; s'apunta la possible 
existència de reparacions per a les víctimes; la futura existència d'un informe final; es 
fixa per primera vegada la data final (el 5 de desembre de 1993) que marcaria el 
període en el qual una ofensa podria ser objecte d'amnistia i s'afirma que només 
s'atendran aquells casos amb motivació política duts a terme en el passat tal i com 
estableix el mandat de la clàusula final de la Constitució Interina del 1993. Per tant, 
s'incloïa tant a membres de seguretat com a moviments d'alliberament. El text acaba 
amb una crida a qualsevol persona, organització, cos religiós o membre d'organisme 
públic a fer qualsevol comentari en relació a la futura Comissió i a les condicions 
d'amnistia, abans del 30 de juny de 1994, per tal que el gabinet pogués analitzar-ho i 
incorporar les aportacions a la futura legislació.  
 
Efectivament, els debats generats en el si d’organitzacions de drets humans i 
religioses van arribar al Ministeri de Justícia. Entre elles, destaca, per la seva extensió 
i similaritat amb la futura legislació, l’aportació de Graheme Simpson, director del 
Centre for the Study of Violence and Reconciliation.322 
 
Finalment, el novembre de 1994, després de rebre totes les aportacions i tenint en 
compte el debat generat en el si del nou Govern d'Unitat Nacional, el Ministre de 
Justícia presentava un projecte de llei amb el nom de Promotion of National Unity and 
Reconciliation Bill, que seria presentat el 17 de maig de 1995 al Parlament amb les 
següents paraules: 
 

I have the privilege and responsibility to introduce today a Bill which provides a pathway, a 
stepping stone, towards the historic bridge of which the Constitution speaks whereby our 
society can leave behind the past of a deeply divided society characterised by strife, 
conflict, untold suffering and injustice, and commence the journey towards a future founded 
on the recognition of human rights, democracy and peaceful co-existence, and 
development opportunities for all South Africans irrespective of colour, race, class, belief or 
sex. 
Its substance is the very essence of the constitutional commitment to reconciliation and the 
reconstruction of society. Its purpose is to provide that secure foundation which the 
Constitution enjoins: ...for the people of South Africa to transcend the divisions and strife of 
the past, which generated gross human rights violations... and a legacy of hatred, fear, guilt 
and revenge.  

 
Des del febrer de 1995, un Comitè Parlamentari de Justícia, a les ordres de Johnny de 
Lange, va iniciar vistes públiques diàries per debatre el text base que s'havia presentat 
al Parlament. Ràpidament, el Partit Nacional i el partit d'extrema dreta Afrikaner  
Weerstandsbeweging (AWB), en una estranya associació amb el Congrés Panafricà 
(PAC), van demanar un ajornament de la data de tall final establerta en la proposta de 
llei. La demanda va ser finalment també recolzada per Inkatha. En principi, s'havia 
acordat que l'interval en el qual determinats fets del passat serien susceptibles 

                                              
321 Ministeri de Justícia de Sud-àfrica. OMAR, D. (1994). Statement by Minister of Justice, Mr 
Dullah Omar on Amnsety/Indemnity, 07/06/1994, Cape Town: Ministry of Justice. 
322 SIMPSON, G. (1994). Proposed Legislation on: Amnesty/Indemnity and the establishment of 
a Truth and Reconciliation Commission. Submission to the Minister of Justice, Mr Dullah Omar. 
MP, juny 1994, Cape Town. 
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d'amnistia seria des de l'1 de març de 1960 al 6 de desembre de 1993, una data que 
en ella mateixa no tenia una justificació especial. Es demanava una prolongació fins al 
27 d'abril del 1994 o el 10 d'abril del 1994, data de la constitució del govern Mandela323 
i l'única manera de fer-ho era a través d'una esmena a la Constitució Interina de 1993.  

 
Les causes eren ben clares: 
 
- El PN esperava així fer-se amb vot afrikaners de cara a les eleccions locals que 

havien de celebrar-se el novembre de 1995. L'ampliació permetria que elements 
d'exrema dreta poguéssin. 

- El  AWB aconseguia així fer entrar en el període d'amnistia tots els assassinats 
amb bombes duts a terme el mes abans de les eleccions. 

- El PAC, per la seva banda, aconseguia que hi entressin els seus membres, que el 
31 de desembre havien comès els crims coneguts com la Heldelberg tavern 
killings. 

- La posició de l'ANC en un inici era contrària al canvi de data, perquè havia estat 
pactada amb el PN i significava una esmena a la Constitució. Amb això, la 
violència de les accions entre membres d'Inkatha i ANC durant aquell període 
significava la possibilitat d'esclarir casos, i dotar d'amnistia els simpatitzants i 
membres del seu mateix partit. 

 
Més endavant Mandela cediria a aquestes pretensions. 
 
També hi va haver debats  que seguien la tònica dels debats esmentats i que havien 
format part del debat civil sobre la futura Comissió. Els temes de discussió eren, altre 
cop, l'amnistia total versus l'amnistia a canvi de veritat, l'amnistia individual versus 
amnistia col.lectiva, els continguts a incloure en l'informe final i, especialment, el 
rerafons polític de tots els implicats en el conflicte, el secretisme de determinades 
informacions que poguessin afectar la seguretat de l'Estat, així com l'opció d'atorgar 
immunitat temporal a col.lectius com la policia sud-africana.  
 

 
Figura 10.Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Weekly Mail and Guardian 19/1/1995 

 

                                              
323 MINNAAR, A. (1995). Op cit., p. 62. 
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Però, sobretot, el que el Partit Nacional demanava és que les vistes fossin dutes a 
terme a porta tancada perquè, argumentaven, la policia estaria més disposada a 
col.laborar. Fins i tot, elements de l'ANC mantenien aquesta postura, en particular de 
cara a l’estudi de casos que tractessin fets esdevinguts al Natal. Hi havia por que les 
confessions públiques comportessin actes de venjança posteriors. Finalment, després 
d'una extraordinària pressió d'ONG's i organitzacions de drets humans, amb debats als 
mitjans de comunicació, es va imposar la vista pública, donant èmfasi a la idea 
d'amnistia limitada com a única forma d'amnistia moralment acceptable per a les 
víctimes. 
 
Els funcionaris civils que escrivien físicament la llei estaven en una sala a part i 
treballaven de nit per tenir l’esborrany que es debatria l'endemà. Finalment, el 19 de 
juliol de 1995, després de múltiples debats al Parlament, Mandela firmava la llei que 
regiria la Comissió de la Veritat i la Reconciliació de Sud-àfrica. 
 
La llei havia estat aprovada amb el suport del CNA, el PN, i el PAC, l'abstenció 
d'Inkatha i l'oposició d’una part de l’extrema dreta, Front per la Llibertat (FF, Freedom 
Front). Un primer cop d'ull a la nova llei ens mostrava el final d'alguns debats, però 
n'obria d'altres: 
 
- La Comissió hauria d'investigar les grans violacions dels drets humans des de l' 1 

de març de 1960 (data de la matança de Sahrpville) fins al 6 de desembre de 1993 
(tot i que, com veurem, finalment s'allargaria el termini fins al 10 de maig de 1994). 
Finalment, la data escollida a partir de la qual s'investigarien les grans violacions 
de drets humans seria Sharpville, moment en què es considera que la lluita contra 
l'apartheid fa un salt qualitatiu del mateix nivell que la imposició de les lleis que el 
conformen. 

- La Comissió de la Veritat i la Reconciliació de Sud-àfrica atorgaria amnistia a tots 
aquells responsables de grans violacions de drets humans, els actes dels quals 
haguessin estat motivats políticament (de manera àmplia) i després de la total 
explicació d'aquests actes, sense ometre cap detall. La sol·licitud havia de ser 
individual; cap col·lectiu podia demanar amnistia com a tal. 

- L'amnistia havia quedat lligada a l'explicació de la veritat i sempre com un acte 
individual, factor determinant i característic de la Comissió sud-africana. Amnistia a 
canvi d'un escrutini públic de la veritat per tal que la societat prengués consciència 
de la responsabilitat moral d'aquells actes. Però amb aquestes premisses, la 
Comissió havia posat llum a un debat molt important: la consideració de si la lluita 
dels moviments d'alliberament era o no Guerra Justa i, per tant, si els seus 
membres havien d'entrar de manera individual a sol·licitar amnistia. Com explicarà 
posteriorment en l'Informe Final, la Comissió considera que, d'acord amb la justícia 
durant la guerra (jus in bello), tot i que l'apartheid és un crim contra la humanitat, 
"no significa que tots els actes duts a terme per destrossar l'apartheid fossin 
necessàriament legals, morals i acceptables. La Comissió estava d'acord amb el 
consens internacional que aquells que lluitaven per una causa justa tenien 
l'obligació de fer-ho utilitzant justos mitjans (...) No tots els actes en la guerra 
poden ser vistos com moralment o legalment legítims, fins i tot si la causa és 
justa".324 Tradicionalment, les lleis de drets humans focalitzaven la seva atenció en 
la relació estat-ciutadà i en el possible abús del primer sobre el segon. La 
Comissió, conscient de la importància de la mesura presa, es justifica de la 
següent manera:  
 

                                              
324 TRC. Final report, Op. cit.  volum 1, capítol 4, paràgrafs 64-81. 
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"(…) aquesta aplicació àmplia dels principis dels drets humans a entitats no estatals és 
un desenvolupament relativament recent internacionalment (...) aquesta visió extensa 
de les prohibicions dels drets humans reflecteix desenvolupaments moderns en la llei 
de drets humans internacionals. I també contribueix a la unitat nacional i a la 
reconciliació tractant les víctimes individuals amb igual respecte, independentment de si 
el mal causat provenia d'un oficial de l'Estat o dels moviments d'alliberament"325 

 
D'altra banda, els membres de les forces de seguretat, que posteriorment van 
demanar amnistia i que havien estat debatent la llei que havia establert la 
Comissió, defensaven que la seva posició també entrava dins la guerra justa: 
contra el comunisme i l'anarquia i no específicament per sostenir l'apartheid. 
 
Una de les crítiques més severes i fonamentades per aquesta decisió va venir 
justament de la primera persona que havia parlat en públic de la necessitat de la 
creació d'una Comissió de la Veritat. Kader Asmal, membre de l'executiva de 
l'ANC, juntament amb Louise Asmal i Robert Suresh escriuran: 
 

L'aplicabilitat de la justícia al llarg d'una lluita armada (jus in bello) per legitimar els 
moviments d'alliberament nacional és una àrea que va ser institucionalitzada només el 
1977, amb els Protocols de Ginebra d'aquell any. Així, en aquest respecte, la Comissió 
era un punt de partida, per Sud-àfrica i la resta del món. La Comissió va fallar en el seu 
judici moral dels fets que pertanyien a la doctrina de guerra justa. La Comissió va ser 
incapaç de contribuir en l'avenç i millora d'aquesta doctrina més enllà del nivell 
d'obediència caducada a l'estatus dels estats nacionals. (...) És idèntica la qualitat 
moral, política i legal d'un acte fins i tot si es tracta d'una mateixa l'acció física? I aquí 
arribem al llindar de la llei internacional perquè no hi ha precedents clars.326 

 
Asmal considera que moralment és inacceptable327.  
 

- Un altre element important de la Comissió és que els testimonis que demanessin 
amnistia haurien de testificar en públic si la Comissió ho requeria. D'aquesta 
manera, l'amnistia general quedava alterada: hi hauria publicitat, reconeixement i 
total explicació dels fets o no hi hauria amnistia. 

- La Comissió es reservava l'opció de no amnistiar, si la confessió no s'adeia als 
principis de Norgaard o no es feia una confessió completa. Començava una nova 
incògnita sobre el grau de duresa amb el que s'aplicarien els principis de Norgaard 
i, especialment al referit el grau de proporcionalitat entre l'acte realitzat i l'objectiu 
perseguit.  

- D'altra banda, la Comissió hauria d'estar orientada a les víctimes i incorporaria un 
comitè per tractar la rehabilitació i reparació tant simbòlica, com física i econòmica 
de les víctimes. La Comissió tenia la missió d'intentar rehabilitar la dignitat civil i 
humana de les víctimes que hi compareguessin. 

- No només això, les víctimes també declararien públicament i estarien autoritzades 
a anomenar en públic els seus agressors, amb la qual cosa la Comissió lligava 
l'amnistia amb el procés d'explicació d'històries individuals de les víctimes. 

                                              
325 TRC. Final report, Op. cit., volum 1, capítol 4, paràgrafs 64-81. 
326 ASMAL, K., L. ASMAL, R. SURESH (2000). “When the assassin cries foul: the modern Just 
war doctrine”, VILLA-VICENCIO, Ch., W. VERWOERD, (2000). Looking back, reaching forward. 
Cape Town. London: UCT Press, Zed Books, pp. 89-96. 
327 Per entendre el tipus de Comissió que plantejaven els tres autors, Asmal al capdevant, 
centrada en els elements de l'estat però mantenint l'amnistia a canvi de veritat, és 
indispensable el llibre: ASMAL, K., L. ASMAL, R. SURESH (1996). Reconciliation through truth. 
A Peckoning of Apartheid's Criminal Governance. Cape Town: David Philip Publishers & 
Mayibuye books.  
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- Un altre dels elements clau eren els fets que s'havien considerat com a grans 
violacions de drets humans. Com comenta Martin Meredith, i com veurem 
posteriorment, "només serien jutjats els extrems de l'apartheid, no la seva 
normalitat",328 una normalitat que cal recordar que havia estat condemnada com un 
crim contra la humanitat per la comunitat internacional. La Comissió havia 
simplement d'explicar aquesta "normalitat" però no qualificaria de víctimes els qui 
la van sofrir via deportacions o lleis de passis, entre d'altres possibles exemples. 
Les grans violacions de drets humans eren: mort, desaparició, tortura, sever 
maltractament, atemptat, conspiració, incitació, instigació, comanda o procuració 
per dur a terme aquests actes. Un nou debat apareixia. Quins serien els casos 
considerats com de "sever maltractament"? 

- Per aconseguir que la Comissió fos capaç de dibuixar un mapa complet d'aquestes 
limitades i extremes violacions dels drets humans, el Parlament la va dotar amb el 
poder de "subpoena", és a dir, l'obligació de fer testificar a qualsevol persona que 
es considerés rellevant per a esclarir fets del passat de la història sud-africana. 
S'atorgaven també amplis poders d'investigació i accés a arxius governamentals.  

- La comissió tenia la discrecionalitat de publicar els noms dels testimonis i dels 
noms dels qui havien sol.licitat amnistia amb pèls i detalls, malgrat algunes veus 
que proclamaven els perills d’aquest fet al principi del procés329. 

  
Serà bo d’analitzar mica en mica aquests punts a partir d'ara i veure com evolucionen 
a mesura que es constitueix la Comissió, la gent comença a testificar i es comencen a 
conèixer les primeres amnisties. I veurem els problemes que aquests primers 
enunciats van generar.  
 
Les 13.777 paraules de la llei estaven a punt de solfa, però necessitaven encara 
instruments i músics que les fessin audibles. I no hi havia gaire temps: la Promotion of 
National Unity and Reconciliation Act, Nº35, de 1995330 entrava en vigor a partir de l'1 
de desembre de 1995. 

                                              
328 MEREDITH, M. (1999). Op. cit., p. 20. 
329 És significativa la Letter to the minister of justice expressing concern that the publication of 
the TRC findings may lead to reprisal attacks on thos who expose perpetrators. De l’arquebisbe 
D. Hurley el 20 de gener de 1995 com a resultat de la Southern African Catholic Bishop’s 
Conference, on s’alertava d’aquest fet, sovint esgrimit per la dreta més dura per exercir pressió 
i a la vegada pel costat de les víctimes en cas de que no hi hagués un Programa Potent de 
recolzament i protección a les mateixes. 
330 Veure Annex 1, Promotion of National Unity and Reconciliation Act, Nº 35, 1995. 
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3.2.4. La posada en marxa de la Comissió 
 
Per tal que la Comissió pogués iniciar la seva tasca necessitava de dos processos 
complementaris: 
 
- Aconseguir credibilitat pública, tant davant de les víctimes com dels agressors.  
- Integrar uns comissionats que reforcessin l’esmentada credibilitat a través d'un 

procés públic i obert a la societat. 
 
 

3.2.4.1. Credibilitat i amenaça creïble 
 

 L'opinió pública 
 
En iniciar la Comissió, el Govern comptava amb diverses enquestes que demostraven 
fins a quin punt la Comissió era acceptada per la població sud-africana. És interessant 
observar els resultats d'algunes d'aquestes enquestes i comparar-los posteriorment 
amb els que van aparèixer pocs dies abans que es lliurés l'informe final. 
 
La primera enquesta va ser duta a terme el quart trimestre del 1994 per l'equip del 
director executiu de l'Institut per la Democràcia a Sud-àfrica (IDASA) i antic director del 
departament de Sociologia de la Universitat de Ciutat del Cap , Wilmot James. Segons 
aquest, el 60% dels enquestats es mostraven favorables a la creació d'un cos estatal 
que investigués assassinats i desaparicions i un 14% s'hi mostrava en contra. El 
suport majoritari es concentrava en la comunitat negra (65%) i mestissa (60%), seguit 
per indis (46%) i blancs (39%). Per partits polítics, el suport a la creació d'aquest tipus 
de cos era del 77% entre els membres del PAC, 68% en el cas de l'ANC, 44% en el 
Partit Nacional, un 40% en Inkatha i un 36% dels membres del Freedom Front 
d'extrema dreta. 
 
La segona enquesta prové d'un estudi fet al Centre de Política Comparativa 
Internacional de la Universitat de Stellenbosch que es va realitzar a mitjans del 1995. 
Preguntats sobre si la CVR agreujaria el conflicte, els simpatitzants de l'ANC responien 
que no (81%), el Partit Democràtic DP mostrava divisió d'opinions i tots els altres grups 
apuntaven el sí com a resposta (79% el partit Nacional al igual que l'Inkatha, 88% pel 
Volksfont i un 100% en el cas del AWB). Preguntats sobre si s'havia d'establir una 
CVR, el 43% afirmava que sí, un 27% s'hi oposava i un 30% manifestava que no ho 
sabia.331 
 
En aquest context, apareixien també enquestes exclusives per a la comunitat blanca. 
Just abans de començar les vistes de la CVR, el 81% dels blancs consideraven que 
era exactament el mateix un crim dut a terme pels moviments d'alliberament que un 
crim dut a terme per defensar el sistema anterior. Més del 55% afirmava que les 
víctimes no haurien de rebre cap compensació en el futur.332  
 
De tota manera, com hem vist, l'únic partit que finalment va votar en contra de la llei va 
ser el Freedom Front ultra-dretà, i la major part de l'opinió pública esperava la 

                                              
331 MILNNAAR, A. (1995) Op. cit., pp. 62-64. 
332 Enquesta duta a terme pel CSVR. HAMBER, B. (1998) “A State of Denial: White South 
Africans Attitudes to the TRC”. Indicator South Africa, vol. 15, Nº 1.  
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Comissió amb una extraordinària expectació, que va anar en augment a mesura que 
s'aproximava la primera vista que s'havia de dur a terme a East London. 
 
 

3.2.4.1.2. Víctimes i agressors 
 
Individus susceptibles de ser reconeguts com a víctimes, així com agressors 
susceptibles de ser amnistiats, havien d'entendre que la Comissió era un cos important 
per al país, que tenia poders i que era una de les institucions centrals per a la 
reconciliació nacional, una de les claus de volta per al redreçament del país i sense el 
qual tot canvi polític i de redistribució econòmica podia quedar en un no res. Les 
víctimes havien de comparèixer per explicar les seves experiències i poder obtenir 
reparacions per part de l'Estat, i els responsables d'ofenses per aconseguir amnistia a 
canvi de veritat.  
 
Però per això, els responsables de violacions de drets humans havien de sentir-se 
mínimament impulsats a demanar l’amnistia. Com havíem vist, tant els responsables 
de moviments d'alliberament com els de les forces de seguretat s'havien mostrat 
absolutament reticents a declarar i aconseguir immunitat a través de les Inmunities 
Acts vigents des del 1992, en una legislació molt poc exigent en la qual, amb la simple 
autoubicació en un llistat sobre el tipus de crim comès, l'agressor quedava 
automàticament exonerat. L'orgull i la poca inseguretat que tenien les forces de 
seguretat sobre un possible enjudiciament de les seves accions l'havia deixat la llei del 
92 gairebé en pura anècdota. En arribar les eleccions, hi va haver una remuntada en 
les sol·licituds d’immunitat, però van ser desestimades per problemes de forma i es va 
notificar a les persones que les havien formulades que es dirigissin a la futura institució 
que sorgiria de la llei de promoció de la reconciliació. Però la Comissió era encara una 
incògnita. Com s'aplicarien els principis de Norgaard i la maleïda proporcionalitat acte-
objectiu? Només hi havia una manera d'estimular la gent a arriscar-se i aconseguir que 
testimoniés a la Comissió: amenaçant amb judicis criminals que es durien a terme de 
forma sistemàtica. 
 
El maig de 1994, tant bon punt va prendre possessió de la seva oficina a Pretòria, 
Mandela va decidir continuar la tasca que havien començat  els investigadors dirigits 
pel jutge Goldstone. Es tractava de continuar la investigació de la guerra bruta dels 
cossos de seguretat de l'Estat. Per a fer-ho, Mandela va nomenar un equip especial 
d'investigadors liderat pel fiscal general Jan d'Oliveira que va posar en marxa 
investigacions sobre personatges claus del règim de l'apartheid, amb dos instruments 
poderosos a la butxaca: 
 
- La Immunitat per a tot aquell que testimoniés en un judici. 
- Un Programa de protecció a testimonis. 
 
Amb aquests instruments, es van començar a encausar personatges centrals a càrrec 
de l'aparell repressiu sud-africà, sobretot a partir de l'any 1995. Així, va ser encausat el 
coronel Eugène de Kock, un dels personatges amb més mala reputació del règim i que 
havia estat comandant del Vlakplaas, un dels principals centres de detenció del país 
situat als afores de Pretòria. O, també, Dirk Coetzee, predecessor de De Kock o Johan 
Cronje, igualment ex comandant Vlakplaas; Basie Smith o Johan Coetzee, arquitecte 
de la legislació que permetia la detenció sense judici; fins i tot, l'ex-ministre de 
defensa, Magnus Malan; i policies temuts, com Craig Williamson. 333  
                                              
333 DAVENPORT, THR. (1998). Op. Cit., pp. 98-99. 
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Aquesta determinació portaria a la sentència d'aquests individus a llargs anys de presó 
i, per tant, no tindrien cap inconvenient en presentar les sol.licituds d'amnistia a la 
Comissió.  
 
Amb tot això, hi va haver un moment crític en aquest procés: el judici de l'ex-ministre 
de defensa Magnus Malan i de dinou membres de les forces de seguretat, acusats de 
l'assassinat i conspiració per a l'assassinat d'uns membres d'Inkatha, va acabar amb la 
llibertat dels acusats. El fiscal general de KwaZulu, afamat per la seva poca sensibilitat 
a favor de la preservació dels drets humans, va ser incapaç d'inculpar un sol dels 
acusats. Després de l'exoneració, el Sr. Malan va declarar que no tenia cap intenció de 
presentar-se al CVR i, vist l'èxit, molts membres de les SADF (Forces de Defensa Sud-
africanes) esperonats èl mateix Malan van optar per no presentar demandes 
d'amnistia. No seria fins que la CVR va optar per usar els seus poders de subpoena 
que Malan decidiria acudir a la CVR on va comparèixer el 1997. Però fets com els de 
Malan no ajudaven al fet que la Comissió rebés sol.licituds d'amnistia que, com 
veurem, van arribar amb comptagotes al llarg del 1996. 
 
Era la idea del pal i la pastanaga. La CVR era la pastanaga per al ruc i, si no s'hi 
atansava per inapetència, se l'havia d'ajudar amb l'amenaça d'un fort cop de garrot. 
 
 

 
 

Figura 11. Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Sowetan 9/5/1997 
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3.2.4.2. La recerca de Comissionats 
 
D'acord amb la llei, el President 
havia d'anomenar 17 
comissionats savis i prudents per 
servir la Comissió, en consulta 
constant amb el gabinet 
governamental. La condició és 
que fossin homes amb una alta 
rellevància i significació en la 
comunitat civil, absolutament 
nets respecte qualssevol acte 
comès en el passat que els 
pogués veure inclosos en la 
CVR, relacionats amb la defensa 
i el coneixement de la legislació 
en drets humans, amb provada integritat moral i amb un baix perfil polític, si era el cas. 
 
En aquest moment, es plantegen tres opcions: 
 
El president podia elaborar la seva pròpia llista i consultar els noms amb els membres 

del gabinet del Govern d'Unitat Nacional. 
 

El president i el gabinet podien elaborar una llista conjunta (que presentava el perill de 
possibles intercanvis i acords polítics per tal de controlar la Comissió). 
 

Els candidats haurien de ser nomenats per ONG's, esglésies i partits, i entrevistats en 
públic davant d'un jurat. Llavors, s'elaboraria una llista curta que seria presentada 
davant del president perquè escollís. En aquest cas, la participació política seria 
mínima i hi hauria poques opcions d'introduir a la Comissió elements que 
poguessin interferir en el bon funcionament de la Comissió. D'altra banda, seria la 
manera de retornar el debat a la societat civil després que hagués quedat en 
l’àmbit polític entre novembre de 1994, quan es presenta la proposta de llei, i el 
juliol de 1995 amb la seva aprovació. 

 
Ràpidament societat civil, religiosa sud-africanes i organitzacions internacionals van 
voler deixar clara la seva posició. Múltiples organitzacions van donar suport a aquest 
escrutini públic que demandaven fos clar i independent, i n’és exemple la nota 
conjunta d’Amnistia Internacional i les ONG sud-africanes en aquesta direcció, 
publicada el 19 de juliol de 1995 i que adjuntem coma imatge. 
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Figura 12. Font: South African History Archives. University of Witswatersrand. Johannesburg. 

 
Després d’un important debat públic, el 16 de setembre de 1995 Mandela feia pública 
una declaració en la que aclaria el procés per a nominar als futurs comissionats de la 
Comissió de la Veritat, en una tasca que va encomanar a l’advocat Denzil Potgieter. 
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De les opcions mencionades es va escollir la tercera, i en els dos mesos següents es 
van començar a rebre les nominacions. El 13 de novembre, es van iniciar les vistes per 
escollir els comissionats a partir d'un tribunal de selecció composat per set334 
persones, que va avaluar 300 nominacions per a ocupar els 17 llocs en joc. 335  Val la 
pena reproduir el document en forma d’imatge. 
 

 
                                              
334 El jurat estava format pel professor Kink Haysom, Jody Kollapen, Jeyendra Naydoo, Beleka 
Kgositsile, el professor Harriet Ngubane, el senador Rossier de Ville i el bisbe Peter Storey. 
335 Un relat irònic i breu on s'explica el tipus de qüestions que es plantejaven els comissionats 
es pot trobar a KROG, A. (1998) Country of My Skull. Johannesburg: Random House South 
Africa, pp. 16-20. 
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Figura 13. Font: South African History Archives. University of Witswatersrand. Johannesburg. 

 
Fins aquell mes de novembre es van rebre múltiples candidats i és interessant 
observar els noms d’aquests 300 possibles nominats per entendre el tipus 
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d’organitzacions que van involucrar-se o van sentir-se concernides pel procés, ja fos 
per por i necessitat de controlar-lo, com pel contrari.  
En aquest sentit es conserva a l’arxiu de la Universitat de Witswatersrand un document 
de treball on apareix el llistat d’aquestes persones. Altrament introbable i que 
documentem a l’ANNEX pel seu valor: En aquest s’observa com les entitats que van 
proposar comissionats són acadèmiques, religioses, polítiques, ONG.  
 
Tots els possibles comissionats havien de ser presentats per alguna organització i 
acceptar prèviament que aquesta els nominés. 

 
El que hauria de ser el futur president de la Comissió, el reverend arquebisbe 
Desmond Tutu, també va haver de passar pel procés després de ser nomenat possible 
comissionat des del sínode de bisbes fet el setembre de 1995.  Adjuntem en imatge el 
document 
 

 
Figura 14. Font: South African History Archives. University of Witswatersrand. Johannesburg. 
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Tutu com era preceptiu va acceptar el nomenament. 

 
Figura 15. Font: South African History Archives. University of Witswatersrand. Johannesburg. 
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I Tutu, evidentment, va haver de passar també per l’escrutini del jurat mencionat. 
 
“Com han de ser els candidats que serveixin  la Comissió, qui ha de testimoniar?.... Un 
membre del jurat segueix l'interrogatori: "No creu que la gent el pot trobar intimidant? 
Jo estic aquí i no sé si m'he de dirigir a vostè com a Altesa, Pare, Bisbe" ... Tutu: "A mi 
em podeu anomenar com vulgueu, sempre que no em digueu el gran Clement. No, no 
crec que jo intimidi  la gent, espero que pensin que sóc divertit."  

 
Tres setmanes després, Mandela rebia una llista curta amb vint-i-cinc noms, que va 
generar una extraordinària expectació. Ràpidament, es van aixecar veus que 
denunciaven una suposada orientació pro-ANC donades les simpaties polítiques de 
diferents comissionats i atès que alguns d'ells havien format part de les comissions 
d'investigació dutes a terme per l'ANC. Hi hauria hindús, indis i negres?; serien 
capaços d'enfrontar-se amb el nou Govern si calgués? 
 
La major part dels membres de la llista eren uns perfectes desconeguts per a la 
majoria de sud-africans i molts continuarien essent-ho un cop acabada la Comissió. La 
mala maror va fer incloure dos noms més a la llista curta: un reverend de la regió de 
KwaZulu Natal i un advocat mestís, per la suposada baixa representació d'aquest 
col·lectiu.  

 
Finalment, el 15 de desembre de 1995 Mandela fa públics els noms dels 

escollits:336  
- 4 membres de la comunitat blanca anglòfona: Alex Boraine (ex-membre del 

Parlament i fundador d'organitzacions per la democràcia com IDASA), Mary Burton 
(membre del Black Sash, un moviment de dones lluitava pels drets dels negres 
sud-africans), Wendy Orr (doctora amb un important passat en la lluita contra la 
tortura) i Richard Lyster (advocat especialitzat en drets humans). 

- 2 membres de la comunitat blanca afrikaner: Wynard Malan (advocat i ex-
parlamentari del PN) i Chris de Jager (jutge i membre de partits d'extrema dreta). 

- 2 membres de la comunitat índia: Faizel Randera (doctor compromès en la lluita 
anti-apartheid) i Yasmin Sooka (advocadessa, líder sud-africana en la Conferència 
Mundial sobre Pau i religió). 

- 2 membres de la comunitat mestissa; Glenda Wildschut (infermera psiquiatra, líder 
del Trauma Centre for the Victims of Violence a Ciutat del Cap) i Denzil Potgieter 
(advocat defensor en múltiples judicis polítics, home de confiança de Mandela). 

- 7 membres de la comunitat negra: Desmond Tutu (arquebisbe de Ciutat del Cap i 
Premi Nobel de la pau el 1984), Dumisa Ntsebeza (advocat en casos de drets 
humans a East London), Bongani Finca (líder religiós de l'Eastern Cape), Khoza 
Mgojo (antic president de l'església metodista), Mapule Ramashala (psicòleg amb 
alt càrrec al Consell d'Investigació Mèdica), Hlengiwe Mkhize (psicòloga expert en 
salut mental) i Sisi Khampepe (fiscal involucrat en la lluita pels drets del treball). 

 
En conjunt, quatre membres de la comunitat religiosa, set advocats, dos metges, dos 
psicòlegs,  un psiquiatra i membres de moviments per la lluita a favor dels drets 
humans i la democràcia.337 

 
La Comissió va ser acusada de no ser representativa i d'estar esbiaixada a favor dels 
moviments d'alliberació i especialment a favor de l'ANC. El partit Inkatha de Buthelezi, 
                                              
336 Anàlisi feta d'acord amb TUTU, D. (1999). Op. cit., pp. 73-74. 
337 Als Annexes es pot trobar el Codi de Conducta que havien d’assumir els comissionats. 
(Document no publicat, estret dels arxius de la Universitat de Wits) 
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persistent en la seva crítica permanent a la Comissió, es va mostrar absolutament 
contrariat per l'elecció dels comissionats: "…la CVR, a través dels nomenaments 
políticament partidistes, comença a assemblar-se als judicis de Stalin on acusador, 
jutge i jurat són uns i el mateix".338 Igualment, els partits i els mitjans de comunicació 
afins a l'antic règim es van mostrar molt bel·ligerants i crítics.339 
 
 

3.2.4.3. El biaix religiós 
 
Mandela va nomenar el reverend arquebisbe Desmond Tutu President de la Comissió 
de la Veritat i la Reconciliació de Sud-àfrica. Com a vice-president es va nomenar el 
doctor Alex Boraine antic president de la Conferència Metodista. La Comissió, sense 
estar escrit en lloc quedava encapçalada per dos figures que emfasitzaven 
l’extraordinària religiositat del poble sud-africà.  
 
És important tenir al cap que l’afiliació religiosa del país era aproximadament del 85% 
a 2001, (Deu anys després és menor i ha derivat molt cap a un sincretisme amb les 
religions locals) i la població es caracteritzava per la següent distribució entre 
esglésies.340 Criastiana en un 79,8%341; Islàmiques en un 1,5%, Religions tradicionals 
africanes 0,3%, l’hinduisme en un 1,2%, el judaisme en un 0,2% i altres (0,6%). La 
resta es declara no afiliat a cap església (15,1%) 
 
Al llarg de cinc anys, els juristes havien estat els responsables de completar 
legislacions i lleis que permetessin al país avançar en el terreny democràtic, polític i 
social i havien arribat a escriure la llei de Reconciliació nacional. Però, en el moment 
de posar un cap a la Institució, Mandela va decidir posar un home religiós i no un jutge 
(com, d'altra banda, havia succeït amb les anteriors comissions d'investigació). 
 
Tal i com comenta Tutu,  

 
"és interessant que ens escollís a nosaltres i no a un jutge, tenint en compte que 
nosaltres érem, d'alguna manera, un cos quasi-judicial. (...) El president deuria pensar 
que la nostra feina seria profundament espiritual. Després de tot, el perdó, la 
reconciliació i la reparació no eren la moneda corrent en un discurs polític. (...) perdó, 

                                              
338 MEREDITH, M. (1999). Op. cit., pp. 24. 
339 Els articles als diaris a favor i en contra del procés van ser constants. Alguns exemples 
poden ser els de Richard Calland del 16 de novembre de 1996 al Bussines Day (Partit 
Nacional) i la resposta de Paul van Zyl i Patricia Kelly al mateix diari el 29 de novembre, "Truth 
Commission selection process was not soft". Els temes en qüestió eren: la natura de les 
preguntes als futurs comissionats; eren massa benignes i dirigides des del Congrés Nacional 
Africà, o justes?; els processos a seguir: dirigits o lliures?; llista tancada o vistes públiques; com 
de públiques? Els membres escollits, havien de ser aprovats pel president o per tots els grups 
polítics? 
340 Republic of South Africa. Census 2001. <http://www.info.gov.za/aboutsa/people.htm> 
341 Per ser exactes, segons el cens de 2001, les cristianes es dividirien de la manera següent: 
Dutch Reformed churches (3,005,697); Zion Christian churches (4,971,931) Catholic churches 
(3,181,332); Methodist churches (3,035,719); Pentecostal/Charismatic churches (3,695,211); 
Anglican churches (1,722,076); Apostolic Faith Mission(246,193); Lutheran churches 
(1,130,983); Presbyterian churches (832,497); Bandla Lama Nazaretha (248,825); Baptist 
churches (691,235); Congregational churches (508,826); Orthodox churches (42,253); Other 
Apostolic churches (5,627,320); Other Zionist churches (1,887,147); Ethiopian type churches 
(1,150,102); Other Reformed churches (226,499); Other African independent churches 
(656,644); Other Christian churches (2,890,151) 
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confessió i reconciliació eren conceptes que se sentien millor dins d’una esfera 
religiosa".342  
 

Tutu aportaria a la Comissió una terminologia cristiana, així com uns hàbits cristians, 
que van anar donant un simbolisme a cada sessió de la Comissió que no estava 
escrita a cap llei ni Constitució i que seria un dels encerts més importants sobretot pel 
que fa al benestar de moltes víctimes i a l'impacte espiritual que la Comissió tindria en 
la població sud-africana. 

 
Aquest fet també va aixecar suspicàcies des de diversos sectors de la societat civil, els 
quals consideraven que el simbolisme religiós cristià podia ser massa preponderant. 
La llei cristiana no era la llei del país i, per tant, calia estar alerta per tal que el senyor 
Tutu no imposés les seves creences als altres, com el cas d'un ex activista anti-
apartheid que aplaudia la creació del TRC, però que no veia amb bons ulls l'aire cristià 
que s'hi començava a respirar. "No hi ha cap deure constitucional en mi que m'obligui 
a perdonar en el sentit cristià del terme." 343 
 
Aquesta atmosfera religiosa no va estar exempta de crítiques a la mateixa Comissió. 
La Comissió es va polaritzar a l'entorn de les posicions de Tutu i les de Fazel Randera, 
que opinava que les pregàries, els himnes abans i durant les vistes i les referències 
religioses estaven fora de lloc. La CVR era un procés legal i havia de ser conduït amb 
un estil judicial.344  
 
Les tesis de Randera no anaven en contra de l'espiritualitat. Proposava que es fes un 
minut de silenci abans de començar les vistes en memòria dels que havien sofert, tal i 
com s'havia dut a terme al Parlament.345 . De fet, la proposta va ser acceptada i, en la 
segona ronda de vistes a Johannesburg, després de les de East London, es va fer 
exactament com havia dit Randera. Tot i així, quan la vista anava a començar, Tutu es 
va aixecar de la cadira i, davant la sorpresa de tothom, va cridar: "No. Aquesta no és 
manera de fer-ho! No podem començar sense haver pregat. Tanqueu els ulls." Va 
resar en veu alta i, després del preceptiu amén, va dir: “ara ja estem preparats per 
començar la feina d'avui." A partir d'aquell dia, les vistes van començar sempre amb 
pregària. L'ascendent moral de Tutu acabava el debat. 
 
Una altra crítica va venir d'un ex capellà, Cosmas Desmond, i candidat a les eleccions 
pel Congrés Panafricà. (PAC). Segons Desmond, l'església estava sobrerepresentada 
i això no era bo per a la Comissió. 
 

Aquesta sobrerepresentació posa sobre la taula la qüestió de si la Comissió és un braç 
de l'Estat o de l'Església. La majoria de líders religiosos, entre els que es troba 
Desmond Tutu, estan d'acord en el fet que Sud-àfrica ha de ser un Estat laic. Però la 
primera trobada del Comitè de Reparacions de la Comissió va obrir-se amb una 
pregària i, per ser més concrets, exclusivament cristiana. Sembla assumir-se que totes 
les decisions de la Comissió estaran influenciades per valors cristians. Això no seria 
dolent, tot i que encara seria inacceptable per a molts, si les normes o els valors fossin, 
en ells mateixos, cristians. Però la paraula “cristià”, és sovint interpretada com 
"occidental". Això s'observa clarament en el tractament individualitzat dels drets 

                                              
342 TUTU, D. (1999). Op. cit., pp. 80-81. 
343 MEREDITH, M. (1999). Op. cit., pp. 35-36. 
344 MEIRING, P., The baruti versus the lawyers: the role of religion in the TRC process, VILLA-
VICENCIO, Ch., W. VERWOERD, (2000). Op. Cit., pp. 123-127. 
345 MEIRING, P. (1999). Chronicle of the Truth Commission: A Journey Through the Past and 
Present, Into the Future of South Africa. Vanderbijlpark: Carpe Diem Books, p. 29. 
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humans i la seva violació, més que en l'aproximació africana (col·lectiva), i al meu 
entendre, més cristiana.346 

 
Davant les crítiques rebudes en aquest sentit, Tutu escriu en el seu llibre sobre la 
Comissió:  
 

Molt poca gent va posar objeccions al fort èmfasi espiritual i fons i tot cristià de la 
Comissió. Quan vaig ser desafiat pels periodistes jo els vaig respondre que jo era un 
líder religiós i que havia estat escollit justament per ser qui jo era. Jo no podia pretendre 
semblar algú altre. Vaig actuar com qui sóc i vaig ser acceptat coma tal per la 
Comissió347 

 
En una discussió establerta entre membres de diferents comunitats religioses, sis 
mesos després de la Comissió, Tutu escrivia que la religió era un element central en el 
procés de cicatrització de ferides.  
 

"Hem d'arribar profundament a les fonts espirituals de les nostres diferents tradicions 
religioses del país, per tal de dissenyar amb contundència i virtut la direcció dels 
desafiaments per la curació i la construcció de la nació."348 

 
Ja abans que s’aprovés la Comissió, el jutge Goldstone, personatge central en la 
legislació sobre la Comissió i protagonista d'una de les investigacions amb més 
impacte abans dels resultats de la Comissió, expressava d'aquesta manera la 
necessitat de complementar el cos legal de la Comissió amb elements més 
intangibles: 
 

"On the one hand there's a vital legal underpinning of the TRC without which such a 
commission could not succeed and would not exist. On the other hand there are 
philosophical, religious and moral aspects without which the commission will be an 
empty vessel which would do a great deal of harm and achieve nothing."349 

 
Mandela havia triat Desmond Tutu per intentar congeniar els dos elements, legal i 
moral. 

 

                                              
346 DESMOND, C., “The Star”, 29 de febrer de 1996. Citat a MEIRING, P.  (1999) Op. cit., p. 
125. 
347 TUTU, D. (1999) Op. cit., p. 82. 
348 BOTMAN, H.R. (ed.) et al. (1996). To remember and to heal. Theological and Psychological 
Reflections on Truth and Reconciliation. Cape Town: Human and Rousseau. p. 8. 
349 BORAINE, A., J. LEVY eds. et al. (1995). The healing of a nation. Cape Town: Justice in 
transition, p. 120. 
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Figura 16. Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Weekly Mail and Guardian 25/4/1996 
 
Fem-hi un pas més. Els objectius de la Comissió eren entre d’altres la recerca de la 
veritat, la reconciliació i a la vegada confortar a les víctimes. El llenguatge triat seria 
semi-religiós però la posada en escena també (ho veurem). No hem d’oblidar el 
rerefons religiós del comportament de molts dels qui anirien a testimoniar-hi, i la 
manera en que aquest testimoni es donaria. El rerefons teòric de la construcció de la 
comissió tenia no només, però també, en compte la lògica del perdó religiós a darrere. 
D’acord amb l’antropologia teològica; l’ésser humà respon del mal que afecta a Deu 
com a creador, als altres i a un mateix. Però Existeix el perdó. Deu perdona i perdona 
incondicionalment. Però la seriositat de la recepció humana del perdó gratuït de Deu, 
donada la condició humana, demana un procés. El procés no és la condició, el procés 
permet metabolitzar el perdó perquè es faci efectiu. En aquest procés hi ha d’haver el 
reconeixement realista humil de la culpa comesa. El victimari ha de reconèixer davant 
Deu, que és evidentment diferent de fer-ho davant la llei, i aquí ve la clau, ho ha de 
verbalitzar.  
 
Aquesta verbalització, com a mínim, ha de ser davant d’un representant de deu (el 
prevere) i la comunitat. És el sagrament de la confessió. Recordem que en els primers 
temps del cristianisme, en els grans pecats, l’assassinat, l’adulteri i l’apostasia, el 
pecador havia de fer penitència pública, vestit de sac durant la quaresma. (Segle IV, 
V). Al llarg de la historia hi ha hagut també el reconeixement de la culpa davant de la 
comunitat reunida, per exemple en cas dels monjos en els anomenats capítols de 
faltes. Com és sabut en el cas dels protestants s’emfasitza el moment personal de 
demanar perdó a deu, i es critica el sagrament catòlic d’haver de dir-ho al capellà però 
exhorta a dir-ho a un germà (un altre cristià). El fet nuclear és que és bo que hi hagi la 
verbalització davant de la comunitat o qui el representa fent l’abstracció de l’element 
nuclear, que és la necessitat de recepció del perdó. 
 
Hi podem sumar a més, la continuació, el propòsit d’esmena, l’expressió de 
penediment i de no tornar-hi. En el cas catòlic un sacerdot ordenat és qui exhorta al 
victimari a seguir el procés antropològic de rebre el perdó: si ha robat ha de tornar el 
diner, si ha calumniat ha de restituir l’honor, fer almoina a un pobre, o fer una cosa que 
costa com peregrinar o resar. El procés antropològic per fer efectiu el perdó en la 
persona, necessita de la reparació i aquesta pot començar per la paraula.  
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Quan el filòsof es situa en el moment de la confessió, hi ha una il·luminació. En la 
verbalització del mal fet, el pecador, en el reconeixement de la culpa, reconeix la seva 
llibertat temptada, i té una sensació intuïtiva del que ha passat350.  
 
En el moment de l’experiència de la confessió és quan es fa comprensible el seu 
perquè, per part del responsable i també per l’estudiós quan sent el relat. 
 
En el procés del perdó, el victimari ha de demanar disculpes i perquè es tanqui el 
cercle la víctima ha de poder perdonar. És més fàcil si es fa de manera neta i 
complerta, com demanava la CVR, i si la confessió és pública hi ha l’element de 
vergonya del victimari, que actua com un element d’expiació.  
 
El perdó, verbal no ha de coincidir amb el perdó real, reposat, però pots ser un bon 
pas previ que el permeti.  
 
Un apunt més respecte de la oralitat i el perquè de l’expressió pública dels greuges 
soferts o infringits. A Àfrica i Àsia s’està, encara avui, més en la lògica de l’antic 
testament, amb un alt sentit de personalitat corporativa. El procés d’individuació s’ha 
fet sobretot d’occident, on cada esser humà és portador d’uns drets absoluts. Aquest 
element ja introduït pel judaisme, es desenvolupa sobretot a occident i arriba a una 
certa patologia al super individualisme de la postmodernitat actual. La il·lustració 
europea és precisament l’emancipació de l’individu respecte les corporacions tribals. 
L’autonomia del subjecte. 
 
Quan la CVR abraci formes públiques i demani perdó estarà pensant en tot això, Però 
també es farà així perquè encaixarà amb la rellevància de l’element tribal, assembleari, 
en el moment de prendre decisions. Rituals iniciàtics, casaments etc... tot té un sentit 
molt més col·lectiu i comunitari. Per això no és estrany que la CVR abraci aquestes 
formes que es donen molt menys en d’altres contextos. Teòricament, si es va a les 
arrels de la Bíblia, aquest sentit col·lectiu i comunitari hi és, anant fins i tot més a l’Antic 
Testament, però és aquest context en confluència amb la forma de ser africana el que 
fa que el procés sigui més potent. En aquest sentit el geni original cristià s’ha 
mantingut i transmès millor a l’Àfrica. 
 
Tot plegat ens explica el rerefons amb el que treballen molts dels qui van aparèixer a 
la comissió i el perquè en molts dels casos davant de la inducció indirecte de la 
comissió a la demanda de perdó, molts victimaris i víctimes entren en el procés. 

                                              
350 RICOEUR, P. (1982) Finitud y Culpabilidad, Madrid: Taurus. 
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3.2.5. Els primers passos de la Comissió 
 
La primera reunió dels 
comissionats es va celebrar el 16 
de desembre, el Dia de la 
Reconciliació, a Bishopcourt, on 
cents de periodistes esperaven la 
foto i entrevistes. Tutu va admetre 
la foto, però amb un somriure va 
enviar els periodistes cap a casa 
amb les gravadores buides.  
 
Segons la llei, la Comissió havia 
de dur a terme la seva feina en 
divuit mesos, a comptar a partir de 
l'entrada en vigor de la llei, amb una possible extensió de sis mesos. Posteriorment, 
tindria tres mesos més per redactar un informe final que hauria de ser lliurat al 
President de la República. 
 
En aquella primera trobada, Tutu va proposar que, abans de començar, els 
comissionats es reunissin durant uns dies per reflexionar conjuntament i, així, 
aproximar sensibilitats i millorar la coneixença entre els comissionats. El retir espiritual 
es va realitzar a finals de gener de 1996, sota la guia del pare espiritual de Tutu, el 
pare Francis Cull.  
 
A partir d'aquests moments, la Comissió va posar-se a treballar de valent per acabar 
de posar la maquinària a punt al més aviat possible. Havien estat mesos plens de 
discussions i debats públics i havia d'estar tot a punt per iniciar la feina. Entre el 
desembre de 1995 i el febrer de 1996, hi va haver trobades per tal d’establir 
l'organització de la CVR i les tasques dels comissionats. 
 
Segons la llei, la Comissió tenia les següents estructures principals permanents: 
 
- Un Comitè de Violació dels Drets Humans. 
- Un Comitè d'Amnistia. 
- Un Comitè de Reparacions i rehabilitació. 
- Una Unitat d'Investigació. 
 
En la primera trobada de la Comissió al complet, a Bishopcourt, es van designar els 
comissionats responsables de cada comitè. La segona trobada351 després del retir 
espiritual va ser la més important de cara a establir decisions organitzatives:  
 
Una de les claus de la Comissió seria estar prop de la gent, per tal que tothom qui ho 
volgués pogués tenir-hi un accés directe i sense intermediaris. Per això, es va 
proposar establir quatre oficines regionals on es centralitzaria tota la informació 
rebuda: la primera a Ciutat del Cap per atendre els ciutadans de les províncies de 
Western i Northern Cape; una segona a Johannesburg per als habitants de Gauteng, 
Mpumalanga, Northwest i Northest Provinces; una tercera a East London per als de la 
província d’Eastern Cape; i, l’última, a Durban per a les poblacions de Kwa Zulu-Natal i 
Free State. La seu central del Comitè s'establiria a Ciutat del Cap al igual que la seu 

                                              
351 22-26 de gener de 1996. 
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del Comitè d'Amnistia, mentre que la del Comitè de Violacions de Drets Humans i la 
del de Reparacions i Rehabilitació estarien a Johannesburg. Es va parlar molt del rol 
de la Unitat d'Investigació, de la gestió de la informació, de l'establiment d'una base de 
dades eficient, l'estratègia de comunicació i el tracte amb els mitjans de comunicació i 
la necessitat de garantir la seguretat dels membres i els recursos de la Comissió. La 
Comissió va decidir, així mateix, iniciar la recerca del personal que l'havia de constituir. 
A un nivell menys terrenal, Tutu va proposar que abans d'iniciar-se cada sessió es 
dugués a terme una pregària, proposta que va ser aprovada, així com el desig que el 
Comitè de Violacions dels drets Humans de la Comissió intentés crear una atmosfera 
solemne, amb pregàries, himnes i l'encesa d'espelmes en el moment de començar les 
vistes, per tal de commemorar aquells que havien mort en la lluita. A la vegada, davant 
la pregunta de Tutu de si consideraven que havia de vestir la seva sotana de color 
rosa porpra d'arquebisbe, tots els membres de la Comissió, hindús inclosos, hi van 
estar d'acord. 
 
Finalment en una tercera352 trobada es va aprovar el pla i la descripció dels diferents 
llocs de treball, es va nomenar un gestor financer, un cap de recerca i un gestor de 
recursos humans. També es van decidir quins serien els comissionats responsables 
de les diferents oficines regionals de la Comissió.   
 
Aquell mateix dia 13 de febrer va ser el dia triat per Mandela per fer la seva primera 
visita als nous comissionats, els felicitaria pel seu nomenament i els desitjaria bona 
feina a la que es disposava a observar des de l’absolut respecte i independència, i els 
desitjaria sort en la seva enorme tasca. Les paraules que escoltaren els comissionats 
foren aquestes353: 

 
The Right Honourable Rev. Desmond Tutu, Chairperson of the Truth and Reconciliation 
Commission; Members of the Truth and Reconciliation Commission; Distinguished 
Guests; Ladies and Gentlemen, 
Allow me to congratulate the Chairperson and other members of the Truth and 
Reconciliation Commission on your appointment, and to wish you well. 
Yours is a task of extreme difficulty and of great consequence to the future of our 
nation. 
All South Africans face the challenge of coming to terms with the past in ways which will 
enable us to face the future as a united nation at peace with itself. To you has been 
entrusted the particular task of dealing with gross violations of human rights in a manner 
that ensures that the painful truth is laid bare and that justice is done to the victims 
within the capacity of our society and within the framework of the constitution and the 
law. By doing so, and by means of amnesty, your goal is to ensure lasting reconciliation. 
South Africa's transition from apartheid has seen the accomplishment of one step after 
another that sceptics judged impossible. The once-mighty apartheid state machine is no 
more. Forces locked in apparently irreconcilable conflict found a negotiated path to a 
democratic constitution. The first democratic elections took place on the appointed day, 
April 27, despite formidable challenges. Just eighteen months later the local 
government elections put in place yet another critical element of our democratic system 
of government. The spectre of civil war has receded from South Africa's vision of its 
future. After years of stagnation and economic decline, we are experiencing growth 
beyond expectation. 
Time and again, the prophets of doom have been confounded by the capacity and 
determination of South Africans to solve their problems and to realise their shared vision 
of a united, peaceful and prosperous country. 

                                              
352 13-14 de febrer de 1996. 
353 MANDELA, N. “Interfaith commissioning service for the Truth and Reconciliation 
Commission”. 13 de febrer de 1996. Consultable a la web del CNA <http://www.anc.org.za> 
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And I am confident that the members of the Truth and Reconciliation Commission, 
together with whole nation, will in the same way succeed in building national unity and 
reconciliation through confronting one of the most complex and sensitive aspects of our 
past. 
There is a view that the past is best forgotten. Some criticise us when we say that whilst 
we can forgive, we can never forget. They do not agree that perpetrators of human 
rights violations should make full disclosure and acknowledge what they have done 
before they can be granted amnesty. There are also those who urge interference in 
prosecutions in progress. 
Even if politicians could agree to suppress the past in these ways, they would be 
mistaken in doing so. Ordinary South Africans are determined that the past be known, 
the better to ensure that it is not repeated. They seek this, not out of vengeance, but so 
that we can move into the future together. The choice of our nation is not whether the 
past should be revealed, but rather to ensure that it comes to be known in a way which 
promotes reconciliation and peace. This will also impact on our ability to end violent 
crime and establish the rule of law, today. 
Essential to the work of the Commission is its independence. It must, and it will, operate 
free from interference by political authority. And I call on all South Africans to respect its 
independence and impartiality. The importance of the Commission's work demands that 
it should have the co-operation of all of us. 
The Truth and Reconciliation Commission affords all South Africans an opportunity to 
participate in reconciliation and nation building. There is a role for community- based 
organisation and non-governmental organisations to play their part. There is a role, too, 
for individuals to make a contribution. 
Perhaps the most important role player is not the politician or the commission, but the 
victim. Too often, victims have been neglected in our society. It is necessary that we 
identify the individuals who have suffered and their families, as well as communities. 
But the whole South African nation has been a victim, and it is in that context that we 
should address the restoration of dignity and the issue of reparation. The healing 
process is meant for the individual, the family and the community. However, above all 
the healing process involves the nation, because it is the nation itself that needs to 
redeem and reconstruct itself. 
In conclusion, may I say that I have come here today not to prescribe to the 
Commission, but to reiterate our commitment to respect your independence; and to 
wish you well. 
We hope that our words of encouragement, but particularly the blessings of the religious 
leaders who have graced this occasion, will ensure that your work is crowned with 
success. 
Thank you. 
 

Amb l'ajut del Departament de Justícia, la Comissió va ser capaç d'organitzar la 
infraestructura necessària per posar-se en marxa en pocs mesos. Les oficines de 
Ciutat del Cap estaven llestes, amb personal i material per iniciar la tasca, l'abril de 
1996; a Johannesburg les la posta a punt s'allargava fins mitjans de maig, a East 
London ja estaven llestos el 25 de març i havien decidit obrir una oficina satèl·lit a Port 
Elisabeth; i, finalment, a Durban acabaven també a mitjan maig, amb una oficina 
satèl·lit oberta a Bloemfontein.  
 
Un altre element important a posar en marxa va ser la publicitat de les accions de la 
Comissió. L'Estat, així com organitzacions com l'Institute Justice in Transition i altres 
organitzacions van distribuir milers de fulletons informatius amb els passos que havien 
de dur a terme tots aquells que volguessin testimoniar davant de la Comissió amb la 
major confidencialitat. 
 
Però les organitzacions de víctimes tenien, a la vegada moltes pors i posaven el dit a 
la nafra en assenyalar els problemes que la Comissió no estava resolent, sovint per la 
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premura de temps amb la que treballava, sovint per descuit o negligència. A vegades 
l’urgent passava per davant de l’important. No és baladí tenir en compte la nota de 
premsa treta pel Khulumani Support Group, que es constituïa en la principal associació 
de víctimes de Sud-àfrica. 

 
 



 281

 
Figura 17. Font: South African History Archives. University of Witswatersrand. Johannesburg. 

 
Ho explica bé la Directora del KSG, Marjorie Jobson354 
 

El Khulumani Support Group es va fundar el 1995 per tal de ser un actor central i crític 
en el procés de recerca de justícia i healing a Sud-àfrica. 
 
En la primera fase, entre 1995 i 1998, abans de la posada en marxa de la Comissió de 
la Veritat i Reconciliació, una de les nostres màximes prioritats va ser incloure la nostra 
perspectiva als debats del parlament de manera proactiva, de tal manera que la llei 
tingués en compte les nostres demandes i les víctimes poguessin ésser les grans 
beneficiades del procés. 
 
Un cop aprovada la llei vam ajudar a definir la composició de les comissions i sobretot 
vam ajudar a fer difusió de què era i quines eren les intencions de la CVR arreu del 
país, de manera exhaustiva i amb tots els limitats mitjans que comptàvem, que eren 
pocs, per tal d’intentar que el màxim de víctimes poguessin accedir-hi ja que aquesta 

                                              
354 Entrevista de l’autor amb Marjorie Jobson directora del Khulumani Support Group, 2nd Floor 
of the Khotso House, 62Marshall Street, Johannesburg 2107 (Divendres ,7 de maig de 2010) 
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seria la manera que el país havia adequat per a que les víctimes fossin determinades 
com a tals.  
 
Vam també formar a persones especialitzades en recollir testimoniatge de les víctimes, 
els statement takers i vam enviar-los arreu per tal d’assegurar que el màxim de 
demandes es dirigissin a la Comissió. Paral·lelament vam organitzar-nos per tal de 
formar grups de víctimes que davant del procés que iniciaven tinguessin un 
recolzament i un suport entre els seus iguals per facilitar el procés de recuperació. 
 
La idea de fons era lluitar contra el rellotge per tal de portar al màxim de persones a la 
comissió, bo i sabent que ens molts llocs la violència va durar fins a l’any 2000 
(especialment als Homelands) i per tant, la possibilitat de que testimoniessin era nul.la 
(i d’aquí les demandes que fem encara ara de que administrativament es puguin 
considerar víctimes persones que no haguessin estat enteses com a tal per part de la 
CVR! Com podem tancar les portes a aquesta pobra gent!) 
 
Una cosa era clara per part de les víctimes. A cada estadi i evolució de la CVR, previ, 
durant i post, s’havia de prendre una posició proactiva perquè ningú els vindria a 
buscar. 
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3.2.6. Objectius, funcions, poder i estructura de la Comissió 
 

3.2.6.1. Objectius i funcions 
 
 
D'acord amb el mandat de la llei, la 
Comissió tenia com a objectiu 
promoure la unitat nacional i la 
reconciliació en un esperit de mutu 
enteniment per tal de superar tots els 
conflictes i divisions del passat a través 
de certs actes i poders pels que estava 
facultada.  
 
Aquests eren: 
 
a) Realitzar una descripció, el més completa possible, de la major part de les causes i 

de la naturalesa de les grans violacions de drets humans comeses durant el 
període comprès entre l'1 de març de 1960 i el 10 de maig de 1994,355 inclosos els 
antecedents, circumstàncies, factors i context d'aquestes violacions; l’establiment, 
també, dels punts de vista de les víctimes i els motius i les perspectives de les 
persones responsables de les violacions, a través d'investigacions i noves vistes.  

b) Facilitar l'atorgament d'amnistia a les persones que fessin una explicació completa 
i detallada de tots els fets rellevants referits a actes associats amb un objectiu 
polític i s'ajustin als requeriments d'aquesta llei. 

c) Establir i fer conèixer la destinació i el lloc on paraven les víctimes i morts, i 
restaurar la seva dignitat civil i humana, donar-los l’oportunitat de relatar les seves 
pròpies vivències dels fets dels quals han estat víctimes, i recomanar mesures de 
reparació per a la seva rehabilitació 

d) Dur a terme un informe final especificant, de la manera més entenedora possible, 
les activitats i les troballes (evidències) de la Comissió respecte al que s'ha dit en 
apartats anteriors, exposant un conjunt de recomanacions i mesures a prendre per 
prevenir futures violacions dels drets humans. 

  
A la llei s'explicita que aquests objectius no han de limitar en absolut el poder de la 
Comissió respecte qualsevol investigació o recomanació l’objectiu de les quals sigui 
promoure la unitat nacional i la reconciliació. 
 
Les funcions de la Comissió estaran d'acord amb la necessitat d'aconseguir aquests 
objectius i per tant la Comissió havia de: 
 
1. Facilitar, i en cas necessari, iniciar i coordinar investigacions sobre grans violacions 

de drets humans, incloses les violacions que constituïen un model sistemàtic 
d'abús; la natura, les causes i l’entorn d'aquestes grans violacions de drets 
humans, inclosos els antecedents, les circumstàncies, els factors, el context, els 
motius i les perspectives que van portar a aquestes violacions; la identificació de 

                                              
355 La data inicial correspon a la data dels aixecaments de Sharpeville contra la imposició dels 
passis de mobilitat, que impedia la lliure circulació de la població negra fora de les seves 
reserves. En un inici, la data final era el 6 de desembre de 1993, però finalment Mandela va 
cedir a les demandes de tots els partits polítics i, el 13 de desembre de 1996, demanava al 
Parlament l'allargament de la data de tall fins al 10 de maig de 1994 (dia en què va ser 
nomenat president). L'única oposició va venir del Partit Democràtic. 
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totes les persones, autoritats, institucions i organitzacions involucrades en 
aquestes violacions; explicar si les violacions eren el resultat d'un pla deliberat per 
part de l'Estat o anterior Estat o algun dels seus òrgans, o d'alguna organització 
política, moviment d'alliberament, o altres grups o individus; i finalment establir les 
responsabilitats, polítiques o d'altre tipus, per tals violacions. 

2. Facilitar i, en cas necessari, iniciar i coordinar la recollida d'informació i la recepció 
d'evidències de tota persona, incloses les persones que es presenten elles 
mateixes com a víctimes d'aquestes violacions o persones actuant en nom seu, 
que estableixin la identitat de les víctimes d'aquestes violacions, la seva destinació 
i situació present, i la naturalesa i l'amplitud del mal sofert per tals víctimes. 

3. Facilitar i promoure la l'atorgament d'amnistia respecte als actes associats amb 
objectius polítics, a la persona que desitgi realitzar una revelació total de tots els 
fets rellevants referits a aquests actes, facilitar les sol·licituds per a la concessió 
d'amnistia per a aquests actes i transmetre aquestes sol·licituds al Comitè 
d'Amnistia per a la seva decisió, que haurà de ser publicada a la “Gazzette” (Diari 
oficial). 

4. Determinar quins elements han estat destruïts per alguna persona per tal de 
concebre grans violacions de drets humans o actes associats amb un objectiu 
polític. 

5. Preparar un informe entenedor que expliqui les seves activitats i troballes, basats 
en informacions factuals i objectives i evidències recollides o rebudes, o posades a 
la seva disposició. 

6. Fer recomanacions al president, pel que fa a la política que s'hauria des seguir i/o 
les mesures que s'haurien de prendre en relació amb la concessió de reparacions 
a les víctimes o la presa d'altres mesures amb l'ànim de rehabilitar i restaurar la 
dignitat civil i humana de les víctimes; i proposar mesures provisionals urgents de 
reparació per a les víctimes. 

7. Fer recomanacions al ministre sobre la creació d'un programa limitat de protecció 
als testimonis necessaris a l'objecte d'aquesta llei. 

8. Fer recomanacions al president, respecte de la creació d'institucions que portin a 
una societat justa i estable, i les mesures institucionals administratives i legislatives 
que s'haurien de prendre per prevenir la violació dels drets humans. 
 
3.2.6.2. Poders de la Comissió 
 

Per aconseguir dur a bon port aquests objectius, la llei va dotar la Comissió d'uns 
poders molt més amplis que els que havien obtingut Comissions d'altres països. 356 Els 
principals poders tenen dues vessants:  
 
- Punició i exculpació: la Comissió, a través del Comitè d'Amnistia, tenia la potestat 

legal d'amnistiar totes les persones que testimoniessin d'acord amb els preceptes 
que contempla la llei. La Comissió podia denegar aquesta amnistia de manera 
raonada, però no tenia capacitat per imposar penes a aquells que no entressin dins 
del marc en el que s'ha de donar l'amnistia. Aquests casos es derivaven cap a les 
Corts de Justícia. Qualssevol decisió del Comitè d'Amnistia era inapel·lable, fins i 
tot per a la resta de membres de la Comissió, ja que el Comitè d'Amnistia 
funcionava de manera independent. 

                                              
356 Les seccions de la llei que tracten sobre els poders de la Comissió són: la Secció 3 (Poders 
de la Comissió), la Secció 28 (Creació de la Unitat d'Investigació), la Secció 29 (Poders de la 
Comissió en relació amb investigacions i vistes), la Secció 31 (Obligacions dels testinonis i no 
admissió d'actes incriminatoris per tota evidència donada a la Comissió), la Secció 32 (Entrada 
sota certes premisses, recerca, incautació i trasllat de certs objectes o altres coses). 
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- Capacitat d'investigar i obligació de testimoniar i col·laborar amb la Comissió: la 
Comissió podia iniciar qualsevol investigació o dur a terme vistes per qualsevol 
tema que considerés rellevant per tal d'acomplir els seus objectius, ja fos dins o 
fora del país. Per a fer-ho, té la facultat de crear una Unitat d'Investigació. Els 
comissionats, personal de la Comissió o la Unitat d'Investigació, degudament 
documentats i amb un requeriment escrit, tenien la potestat de demanar qualsevol 
article o objecte que pogués ser interessant per a les seves investigacions. Així 
mateix, podien demanar la presència i el testimoniatge davant de la Comissió de 
tota persona que considerés necessària per donar evidència i resposta a les seves 
preguntes, sempre sota jurament. La Comissió, a més, tenia la potestat de 
demanar qualsevol article o objecte que es trobés sota la custòdia de l'Estat o 
qualsevol dels seus departaments o personal oficial. 
 

Era obligatori que la persona reclamada per la Comissió testimoniés o posés en mans 
de la Comissió tota la informació requerida o els objectes demandats. Per a fer-ho, la 
Comissió havia d'haver enviat prèviament un requeriment, un cop efectuades les 
consultes amb el fiscal general de la regió. Tota resposta resultat de l'obligació de 
testimoniar no podia ser usada en contra del declarant en qualsevol cort de justícia si 
no és que aquesta informació havia estat difosa per intentar enganyar la Comissió. Si 
un testimoni no es presentava davant de la Comissió o decidia marxar de l'interrogatori 
abans que aquest hagués conclòs, la Comissió tenia el dret a portar a judici aquesta 
persona per obstrucció a la seva tasca. D'altra banda, i d'acord amb aquestes 
facultats, qualsevol membre de la Comissió podia demanar una autorització per fer 
una recerca i incautació d'objectes i entrar a propietats per tal de comprovar o fer-se 
amb informació i els objectes necessaris per a la investigació. Aquesta autorització 
havia d'estar donada per un jutge de la Cort Suprema o un magistrat amb jurisdicció 
en l'àrea d'actuació. Un cop obtinguda aquesta autorització judicial, l'aplicació de les 
seves demandes era immediata. 
 
Tots aquests poders van generar una extraordinària controvèrsia i alguns d'ells van 
portar-se al Tribunal Constitucional sud-africà per tal que fossin modificats. Els 
principals desafiaments legals que ha hagut de suportar la Comissió són els següents: 
 
- A nivell macro, la Comissió va rebre, només iniciar el seu mandat, una demanda 

judicial que l'enfrontava amb l'element principal que la feia única: la possibilitat 
d'amnistia. Era la demanda presentada en nom de l’Azanian Peoples Organisation 
(AZAPO), i les famílies Biko, Mxenge i Ribeiro contra el Govern de Sud-àfrica 
qüestionant la provisió d'amnisties i la incapacitat de portar a judici qualsevol 
persona que la Comissió hagués amnistiat. 
 

Nosaltres, les famílies que vam anar a la Cort Constitucional , creiem que hi ha dos 
drets a la Constitució que no combinen bé. Un és el dret de demandar a les corts de 
justícia sempre que un ciutadà ha estat objecte d'un delicte. L'altre, cobert per la 
clàusula final de la Constitució interina, dóna a la CVR el dret de donar amnistia si el 
sol·licitant es considera que compleix uns criteris prèviament establerts. Això significa 
que aquells que volen exercir el seu dret constitucional d'exercir el seu dret de portar 
algú a judici no poden fer-ho.357 

 
Finalment la Cort Constitucional va fallar a favor de la Comissió i va permetre al 
Comitè d'Amnisties iniciar la seva tasca, amb la seguretat que no hi havia possible 

                                              
357 BIKO, N. (2000). “Amnesty and denial” ,VILLA-VICENCIO, Ch., W. VERWOERD (2000), Op. 
Cit., pp. 193-198. 
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demanda judicial futura que pogués qüestionar les seves actuacions. El jutge que 
va instruir la causa va cloure la sessió amb aquestes paraules: 
 

The Act seeks to address this massive problem by encouraging these survivors and the 
dependants of the tortured and the wounded, the maimed and the dead, to unburden 
their grief publicly; to receive the collective recognition of a new nation that they were 
wronged and, crucially, to help them to discover what did in truth happen to their loved 
ones, where and under what circumstances it did happen, and who was responsible 
(para 1).  

 
That truth, which the victims of repression seek so desperately to know is, in the 
circumstances, much more likely to be forthcoming if those responsible for such 
monstrous misdeeds are encouraged to disclose the whole truth with the incentive that 
they will not receive the punishment which they undoubtedly deserve if they do (para 
17).  

 
The alternative to granting immunity could well have the effect of keeping relatives of 
victims ignorant of what happened, thereby perpetuating their legitimate sense of 
resentment and grief and correspondingly [allowing] the culprits of such deeds to remain 
perhaps physically free but inhibited in their capacity to become active, full and creative 
members of the new order (para 18). 358 

 
- A nivell micro, la Comissió va rebre demandes per la possible inconstitucionalitat 

que representava que possibles responsables de violacions de drets humans 
fossin anomenats a les vistes i sense opció a defensar-se degudament, tenint 
informació prèvia sobre què es diria i en quines condicions serien acusats359. Va 
ser el cas del brigadier Du Preez i el major general Van Rensburg contra la 
Comissió, referit a la Secció 30 de la llei que regula la Comissió. De resultes 
d'aquesta demanda, la Comissió va haver de canviar la seva manera de funcionar i 
va ser acusada de fer un gir a favor dels responsables d'ofenses i de no orientar-se 
a la cura de les víctimes. 
 
D'altres demandes van anar referides al possible biaix de la Comissió i a l'intent de 
recórrer les decisions d'amnistia que aquesta havia adoptat. Finalment, algunes 
van referir-se al poder de fer comparèixer testimonis. En tots aquests casos, les 
demandes van ser desestimades.360 

 

                                              
358 TRC, Final report, volum 1, capítol 7, paràgrafs 10-12. 
359 Veure l'apartat de notificacions del Comitè de Violacions de Drets Humans. 
360 Per major detall respecte dels contenciosos legals de la comissió veure: Truth and 
reconciliation Commission of South Africa Report 81998) Vol1. Chapter 7. Legal Challenges. 
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3.2.6.3. Estructura i organització de la Comissió 
 
La Comissió comptava amb la següent 
estructura: 
 
- Tres Comitès establerts per llei:  

- El Comitè de Violacions de Drets 
Humans (amb Statement takers) 

- El Comitè d'Amnistia i, 
- El Comitè de Reparacions i 

Rehabilitació. 
 

- Cossos establerts per llei i per la 
mateixa Comissió que van ajudar al 
seu bon funcionament, dirigits per 
un Chief Executive Officer i un Chief Accounting Officer. 
- Un Departament de Finances. 
- Un Departament de Recursos Humans. 
- Un Departament de Gestió de la Informació. 
- Una Unitat d'Investigació. 
- El Departament legal. 
- El Departament de Comunicació i relacions amb els mitjans de Comunicació. 
- La Unitat de Salut mental. 
- Departament de Gestió de Registres. 
- Departament de Recerca. Context històric. 
- Comitè de Protecció i Seguretat. 
- Programa de Protecció de Testimonis. 

 
Amb aquesta estructura, la Comissió podia començar a treballar. 
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3.2.7. El Comitè de Violacions de Drets Humans (CVDH) 
 
 
Llavors em vaig trobar estirada a terra i absolutament terroritzada només sentia, "viola-la, viola-
la", i jo em sentia morir. Després no vaig dormir durant dies i finalment em van donar una mica 
de menjar. Llavors van marxar, i al cap de poc tornaven per veure com estava, i jo no entenia 
res. Mica en mica vaig tenir la sensació que el cor em petava, que les venes se'm dilataven. "Ja 
comença" deien, i tot el cos em feia mal i mal fins que em vaig adonar que m'havien 
emmetzinat. I llavors van trucar per telèfon i va aparèixer el capità Du Plessis i em va dir 
"Zubeida, saps que no te'n sortiràs, tindràs un atac de cor i moriràs". Em van dir "Zubeida, si no 
cooperes amb nosaltres i ho expliques tot..., llavors anirem a arrestar al teu pare". Jo em 
pensava que volien simplement amenaçar-me però de cop em van posar un auricular a l'orella, 
amb el meu pare a l'altre costat de l'auricular.  Perquè la meva família?. Llavors no vaig poder 
més i vaig signar la declaració.... Des d'aquell moment em vaig sentir profundament humiliada, 
em van fer sentir com si no valgués res, havia firmat contra els meus principis, havia estat tan 
dèbil que no havia aguantat la pressió... Haver firmat em va consumir, no m'ho podia treure del 
cap.  

Zubeida Jaffer 
 

El Comitè de Violacions de Drets Humans quedava constituït a l’empara del Capítol 3 
de la llei que creava la Comissió des de les seccions 12 a 15. Amb aquest marc legal 
de fons, es va decidir que el President de la Comissió fos també el president del 
Comitè. Desmond Tutu, que regiria el Comitè amb l'ajut de 9 dels 16 comissionats. 
 
Ja en la primera reunió, es va acordar que el Comitè s'ampliaria amb 10 membres 
més. L'objectiu era iniciar les vistes a finals de febrer del 96, però la falta 
d’infraestructura necessària va ajornar la primer sessió al 16 d'abril a East London. El 
Comitè es reuniria regularment una vegada al mes, a Johannesburg. La manera 
d'operar del Comitè variava en funció de les regions i en funció del context, sempre 
tenint en compte un marc general acordat en les primeres reunions.  
 
El treball del Comitè va tenir l’ample suport de la Unitat d'Investigació, especialment el 
respecte de les investigacions prèvies i el procés d'investigació en si dels diferents 
casos. 
 
Els deures i les funcions del CVDH estaven clarament estipulades a la secció 14 de la 
llei que donava vida a la Comissió: recollir informació i rebre evidències per respondre 
les demandes que apareixen en els objectius generals. En referència a les grans 
violacions dels Drets Humans, el Comitè tenia el mandat d'investigar les formes 
sistemàtiques d'abús, intentar identificar-ne els motius i les perspectives, establir la 
identitat dels responsables institucionals i individuals i establir si les violacions eren 
resultat d'un pla deliberat de part de l'Estat o dels moviments d'alliberament i havia de 
designar responsabilitats polítiques o d'altres tipus per aquestes grans violacions de 
drets humans. Aquest és un dels punts determinants per entendre qui podia i qui no 
podia testimoniar a la Comissió com a víctima. És important conèixer què entenia la 
Comissió per “grans violacions de drets humans” i també què entenia per “actes amb 
motivació política”. Més encara, la comissió havia d’ajudar a la reconciliació, i veurem 
la manera emprada per a dur-ho a terme i si aquesta va ser realment efectiva. 
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3.2.7.1. Conceptes clau: Grans violacions de drets humans i 
Actes amb motivació política 

 
3.2.7.1.1 Grans Violacions de Drets Humans 

 
D'acord amb la llei (secció 1, apartat 1, punt ix), les grans violacions de drets humans 
signifiquen la violació de drets humans a través de l'assassinat, l'abducció, la tortura o 
el maltractament sever d'una persona, o tot intent, conspiració, incitació, instigació o 
ordre per cometre un dels actes mencionats, que emanessin de conflictes del passat, 
comesos entre l'1 de març de 1960 i el 10 de maig de 1994, a l'interior o a l'exterior de 
la República, i la comissió dels quals fos assessorada, planejada, dirigida, ordenada o 
comandada per qualsevol persona actuant amb motius polítics. 
 
Semblava que la llei començava a acotar. Però les organitzacions de drets humans i 
les víctimes de l'apartheid seguien tenint un extraordinari problema amb el concepte 
de "maltractament sever o severe ill-treatment" que enunciava la llei. Fins a quin punt 
l'apartheid no era un maltractament sever de més del 85% de la població, si havia 
estat declarat com a crim contra la humanitat en repetides ocasions per la comunitat 
internacional? La mateixa Comissió es pregunta com interpretar el mandat que li 
arriba, i fa una llarga exposició de totes les injustícies que les diferents comunitats han 
sofert al llarg dels anys de l'apartheid.361 De fet, algunes organitzacions i grups van 
presentar demandes conjuntes per tal de ser declarats víctimes de deportacions 
massives o de les lleis d'educació bantu, entre d'altres. 
 
La Comissió fa un llarg discurs exposant les maldats del sistema d'apartheid, però es 
veu incapaç d'emparar a totes les víctimes del sistema assegurant que s'ha de 
concentrar en les violacions dels que anomena "bodily integrity rights o drets 
d'integritat física" que estan contemplats a la nova Constitució sud-africana i a les lleis 
internacionals. Una de les crítiques més fonamentades contra aquesta interpretació 
sorgirà del mateix personatge que va proposar la creació de la Comissió, Kader Asmal, 
qui considera que la Comissió ha fracassat perquè ha estat incapaç de tractar les 
víctimes de l'apartheid en el seu espectre més ampli, que és el que la llei internacional 
emparava. Asmal argumenta que la Comissió va escollir un camí fàcil utilitzant un 
pragmatisme mal entès. 362 
 

The Commission, at least in one respect, failed to come to terms with the heart of its 
mandate, and failed in a manner that bears on the usefulness of the repport as a whole. 
On the one hand, it declared firmly that apartheid was indeed a crime against humanity. 
On the other it failed on the draw some of the necessary conclusions from this finding 
(...) the Comission was unable to suggest a coherent concept of "groos violations of 
human rights" (...) the Comission's sporadic doubts about whether-or to what extent- 
apartheid social policies constituted social gross human rights abuses cannot be 
blamed on the Act, which was amply phrased so as to permit a different answer, one 
that the Commissioners chose not to embrace (...) 
W now argue that the Comission has been unable to resolve this central, moral, and 
political issue; the significance of Just War doctrin in apartheid conflict. The comission 
has not given enough weight to the impact that the apartheid has had on international 
law and morality in the postwar era. 

 
                                              
361 TRC, Final report. Op. cit., volum 1, capítol 4. En el mandat, paràgrafs 42 a 59. 
362 ASMAL, Kader i Louise, SURESH, Ronald, When de assassin cries foul: the modern Just 
war doctrine, pp. 86-106. El llibre de VILLA-VICENCIO, Charles i VERWOERD, Wilhel. Looking 
back, reaching  forward, UCT Press, Zed Books, Cape Town, London 2000. 
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Ja en el seu llibre Reconciliation Through Truth, Asmal defensava la creació de la 
Comissió, però demanava que aquesta fos capaç de separar els crims que tenien 
l'origen en la lluita contra l'apartheid i els comesos per al seu manteniment. No només 
això, també apunta que la legislació no dóna cap orientació al respecte. Segons 
Asmal, l'opció de la Comissió de posar-los tots al mateix sac inhabilita el nou ordre 
moral que pregona la Comissió. 
 
Pel que fa a l'apartat estricte de maltractaments severs, la mateixa Comissió es queixa 
que és efectivament un concepte no regulat a les lleis internacionals i que, per tant, 
queda bastant obert (donant la raó a Asmal). El criteri que finalment va acabar usant la 
Comissió es descriu a continuació. 
 
Es considerarà un acte o omissió de maltractament sever tot aquell que 
deliberadament i directament infligeixi un sever sofriment mental o físic a una víctima, 
tenint en compte el context i la naturalesa de l'acte o la omissió i la naturalesa de la 
víctima. Cada determinació de sever maltractament serà establert i analitzat cas per 
cas i, per determinar si un acte és sever o no, s'estableixen un conjunt de factors 
independents entre si  que ajudaran a determinar-ho: 

- la durada: tant del sofriment com del posterior dany; 
- els efectes mentals i psíquics; 
- l'edat, la fortalesa i l'estat de salut de la víctima; els molt vells, molt joves i 

els dèbils necessitaven menys sofriment perquè se'ls reconegués com a 
víctimes. 

 
D'acord amb aquests criteris, els principals actes reconeguts com a sever 
maltractament van ser els següents: violació, confinament solitari, assalt i abús sexual, 
maltractament corporal que derivés en ferides, persones disparades i ferides durant 
proves o demostracions, cremades, mutilacions (incloses amputacions, trencament 
d'ossos, arrancar ungles, cabells, o dents), lesions per emmetzinament, drogues o 
altres elements químics, detencions sense càrrecs ni judici més de 3 dies, prohibició 
de sortir de determinats territoris, de casa, de parlar en públic, deportacions sense 
possibilitat de moure's mai més d'aquell lloc (confinaments en solitari), no alimentar ni 
donar de beure a un detingut en custòdia, no donar atenció mèdica a persones sota 
custòdia, destrucció total de les cases de la gent, etc... 
 
Però en aquesta definició no hi entraven les 3.5 milions de persones deportades, els 
barris i cases enderrocades i totes les atrocitats "menors" del sistema d'apartheid. 
 

3.2.7.1.2. Actes amb motivació política 
 
- Advocat Ntsebeza: Segons el que vostè diu a raó perquè van cremar a la seva mare va ser 
perquè va desobeir el boicot i va anar a la carnisseria a comprar carn. Després de fer-ho, però, 
ella havia intentat netejar el seu nom (...) pagant 100Rands. És així ? 
- Sra. Maliti: Si va fer-ho (...) els va enviar diners als camarades i els camarades van enunciar-
ho públicament i van dir que la perdonaven.  
- AN: Quan tornava cap al township, creu que ella tenia la sensació que l'havien perdonada?. 
Va morir mentre ella tenia la sensació que estava segura? 
- Sra. M: Si. (...) La Policia va arribar quan ja estava cremada, però encara la van sentir plorar. 
Ella no podia córrer, mentre es cremava caminava a poc a poc, cap a la caseta dels policies 
(...) cap dels camarades estava legitimat per ajudar-la. Zoile Silwayane era el responsable de 
tot. És ell qui va rebre els diners i qui, tot i això, va ordenar que la mare fos encesa i cremada. 

M. Maliti 
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Era important que la Comissió definís bé el concepte per què era fàcil intentar passar 
pel procés d'amnistia actes que, per llei, només podien ser jutjats a les corts de justícia 
com a crims, sense lligam amb la lluita a favor de la conservació o destrucció de 
l'apartheid.363  
 
La legislació parla d'actes que "emanin dels conflictes del passat", de "motius polítics" i 
conceptes menys amplis com el de la secció 20 on es parla dels "actes associats a 
objectius polítics".  
 
En aquest context, el requeriment polític per ser objecte de grans violacions de drets 
humans anava lligat amb l'assessorament, planificació, direcció o ordre duta a terme 
per: 
  
a) qualsevol membre o simpatitzant d'una organització política o moviment 

d'alliberació conegut públicament, o en nom o amb suport d’aquestes 
organitzacions, o en el context de suport a una lluita política encapçalada per 
aquesta organització o moviment. Això incloïa associacions de joves i 
organitzacions de petites comunitats, així com organitzacions sindicals; 

b) qualsevol funcionari de l'Estat (o Estat anterior) o qualsevol membre de les forces 
de seguretat de l'Estat en el curs i en el compliment dels seus deures i dirigit contra 
una organització política o un moviment d'alliberació conegut públicament i 
enfrontat en una lluita política contra l'Estat o contra membres d'aquesta. L'acte en 
qüestió havia d'haver estat comès amb l'objectiu de contrarestar o resistir aquesta 
lluita.  

 
Respecte quines serien les violacions que es considerarien emanades del conflicte del 
passat es va decidir que s'usarien els següents criteris: 
 
a) El context en el qual la violació va tenir lloc, en particular, si va ocórrer al llarg d'un 

alçament polític o en disturbis o com a reaccions referides en aquests. Per 
exemple protestes públiques i vagues. 

b) L'objectiu perseguit i, en particular, si la conducta estava dirigida a un opositor 
polític, a una propietat o personal de l'Estat o contra la propietat privada de 
funcionaris. 

c) Si era resultat d'un pla deliberat, o de l'Estat i els seus òrgans, o d'una organització 
política, moviment d'alliberació o altres grups o persones. 

 
Dels nombrosos casos presentats a la Comissió, alguns van tenir difícil ubicació en 
aquest marc presentat: els conflictes laborals, el racisme, la criminalitat i, sobretot, 
totes les condemnes per actes motivats políticament (com, per exemple, haver estat 
objecte de penes de presó desproporcionades. En aquests casos, la Comissió va 
seguir el principi d'analitzar cas per cas i actuar en conseqüència). 
 
La Comissió, doncs, començava a clarificar conceptes que eren transmesos per la 
premsa, criticats i aplaudits però, sobretot, difosos de manera clara. Aquesta valoració 
dels actes motivats políticament incorpora una determinada manera d’enfocar el 
concepte de guerra justa tal i com hem explicat anteriorment. 
 
El primer dels Comitès de la Comissió que es va posar a treballar va ser el Comitè de 
Violacions de Drets Humans, que, de cara al públic, seria el principal referent de la 

                                              
363 TRC, Final report, Op. cit., volum 1, capítol 4. El mandat, paràgrafs 121-132. 
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Comissió al llarg dels primers mesos de funcionament. El Comitè havia de tractar amb 
possibles víctimes i això requeria un procés organitzat i sistemàtic. 
 
 

3.2.7.2. El procés per testimoniar 
 
Vinc aquí en nom de la meva família per expressar la traïdoria de compatriotes i camarades. Hi 
ha un element que està enterbolint el nostre país, la falta de sinceritat. La falta de 
reconeixement a la gent que va lluitar i van ser tractats injustament. Encara som víctimes de la 
fragmentació. Hem guanyat ben poc.(...) Em dol quan sento la cançó retòrica de l'honor i la 
integritat dels que testimonien. Jo vaig ser detingut i vaig passar dies a Robben Island. Però el 
meu germà va ser pres per l'ANC i portat al camp de "Quatro" on va rebre un tret com si fos un 
animal. El meu propi moviment és incapaç d'oferir-me un sol paper on s'especifiqui que el meu 
germà va rebre un judici just. I per això estic aquí lluitant contra aquest govern com vaig fer 
contra l'altre. La meva família em diu que parlant així seré la propera víctima. Si és per la veritat 
pel que s'ha de morir, que així sigui. 

Joe Seremane 
 
 

3.2.7.2.1. Informació 
 
La Comissió va començar una campanya encapçalada des del Departament de 
Comunicació i Relacions amb els Mitjans de Comunicació per fer arribar l'opció i les 
sol·licituds de testimoniatge a tota persona que es considerés víctima d'una violació de 
drets humans dins del context que emparava la llei. Es duien a terme reunions i 
trobades als llocs escollits per celebrar vistes públiques de la Comissió. Eren reunions 
organitzades per ajuntaments i entitats públiques locals de barri, organitzacions 
religioses, ONG o organitzacions cíviques. Els comissionats explicaven el 
funcionament de la Comissió i la manera de treballar i contestaven qualssevol 
pregunta o crítica. Allà on s'havien de dur a terme vistes públiques, s'anunciava que 
membres de la Comissió estarien presents a la regió per tal de prendre testimoni a 
tothom qui ho volgués, i es posaven a disposició les diferents direccions on la 
Comissió havia delegat i on es podien demanar les sol·licituds per testificar com a 
víctima. D'altra banda, aquesta informació estava complementada amb pancartes, 
cartells i informacions especials en els diaris locals. 
 
 

3.2.7.2.2. La recollida de declaracions 
 
La Comissió va configurar un formulari model o "protocol" que havia de ser emplenat 
invariablement per la persona que volgués testimoniar i que creia haver estat objecte 
de grans violacions de drets humans. Aquest protocol va anar variant a mesura que 
avançava el procés, d'acord amb les millores que es veien necessàries, però, sobretot, 
per aconseguir una major estandardització de la informació que havia de ser introduïda 
a la base de dades de la Comissió. 
 
La Comissió va iniciar un procés de formació d'especialistes en la presa de 
declaracions a gent a través de cursos dirigits per personal especialitzat de la 
Comissió, organitzacions no governamentals, organitzacions locals i organitzacions 
religioses i cíviques. Eren els statement-takers o prenedors de declaracions de la 
Comissió, molts d'ells voluntaris, encarregats de registrar i anotar els relats dels 
diferents testimonis, tot intentant discernir el què era essencial i escriure-ho en anglès, 
traduint-ho de la llengua en la que la possible víctima declarava. Per motius pràctics, 
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l'anglès fa ser la llengua usada a la Comissió, però la persona que es presentés a la 
Comissió o a les vistes podia expressar-se en qualsevol de les onze llengües oficials 
de l'Estat si així ho desitjava.  

 
La Comissió reunia les diferents declaracions de tres possibles maneres diferents: 
 
- a través de personal o statement takers situats permanentment a les oficines 

regionals on la gent es podia desplaçar; 
- a través de desplaçaments a les comunitats. Com s'ha comentat, membres de la 

Comissió passaven per diferents comunitats on s'explicava el seu funcionament i 
quines eren les seves característiques, la qual cosa donava peu a llargs debats. En 
aquest context, moltes persones s'animaven a declarar i el personal de la Comissió 
es posava a treballar. 

- A través d’un Programa per a la presa de declaracions, per tal d'assegurar que fins 
les regions on no hi haguessin reunions de la Comissió, tothom qui ho volia, podia 
declarar. La idea era formar personal d'organitzacions de petites comunitats per tal 
que poguessin prendre declaració en nom de la Comissió. D'aquesta manera, 
l'augment de declaracions va ser enorme i a través del programa van arribar a la 
CVR el 50% de les declaracions preses. 

 
Si bé, en un inici, tots els casos eren atesos personalment, finalment es van redactar 
protocols i formularis molt acurats que els testimonis omplien ells mateixos. En aquests 
casos, la possibilitat d'avaluació del cas per part del personal de la Comissió era nul i 
el procés de cicatrització del dolor i la sensació que algun representant oficial 
t'escoltava s'esvaïa. El procés esdevenia més pobre. 
 
Una declaració completa significava un mínim de mitja hora i un màxim de tres hores 
de contacte entre el declarant i els statement takers. Tres tipus de persones es van 
animar a testimoniar: les víctimes directes, els familiars i els testimonis de fets. Tot 
individu que volgués testimoniar podia fer-ho en qualsevol moment al llarg dels dos 
anys en què la Comissió va estar en marxa, des de la seva constitució fins a la seva 
teòrica data final, del 14 de desembre de 1994, amb el nomenament dels 
comissionats, fins al 14 de desembre de 1997. (Finalment el mandat de la Comissió va 
ampliar-se però no així la data final per declarar com a víctima.) 
 
Després dels primers dies d'iniciada la recollida de declaracions, el procés es va 
revelar com una acte d'alliberament mental i de catarsi i, en força casos, es van haver 
de començar a derivar casos de gent cap a organitzacions de suport psicològic per 
iniciar tractaments, després d'haver estat hores explicant fets amagats i que mai 
havien pogut ser reconeguts de manera oberta. Bastants statement takers, tot i la 
formació, van necessitar també d'ajut psicològic dies després d'iniciada la feina i 
alguns d'ells van haver de ser rellevats.  

 
En molts casos es van trobar amb la negativa de víctimes a testimoniar pel fet de no 
considerar-se coma tals, sinó que es consideraven coma herois, supervivents, 
especialment ex-combatents que consideraven que havien lluitat per un bé moral 
preuat. La Comissió, per exemple, no va rebre cap declaració al Comitè per part de 
cap dels encausats al judici de Rivonia.  

 
El Comitè rebia així una primera matèria prima per començar a treballar. Una vegada 
preses, les declaracions eren traslladades a l'equip de gestió de la informació, el qual 
les introduïa a la base de dades, on cada cas rebia un codi. Un cop registrat, totes les 
persones que havien testimoniat rebien a casa una carta de reconeixement i agraïment 
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al seu testimoniatge, alhora que se'ls informava del codi amb el que el seu cas havia 
estat assignat per a qualsevol citació futura. 
 
 

3.2.7.2.3. Corroboració, qui va testimoniar? 
 
Totes les declaracions havien de passar per un mínim procés d'investigació que 
assegurés la seva veracitat. Aquesta tasca és la que es duia a terme des de la Unitat 
d'Investigació, a través de processos estandarditzats de corroboració dels fets 
denunciats o explicats. Un dels problemes principals va ser la destrucció sistemàtica 
d'arxius per part dels cossos de seguretat de l'Estat, així com d'informes i registres 
mèdics. Amb tot, molt pocs casos es van haver de desestimar per falta de 
corroboració, ja que normalment les víctimes o denunciants aportaven un mínim de 
dades que feien plausibles les demandes per tal que fossin considerades com a 
possibles víctimes. Tenint en compte que en cada declaració es mencionaven entre 
dues i tres víctimes, i que es van rebre unes 20.000 declaracions, la investigació va 
abastar aproximadament uns 50.000 individus. 
 
La indefinició dels termes "grans definicions de drets humans" i "maltractament sever", 
a l'inici de la CVR va ser un mal de cap per als mateixos responsables de la presa de 
declaracions ja que, en ocasions, es trobaven amb situacions poc clares i 
desconeixien si la declaració podria ser posteriorment acceptada o no. 
 
Qui va declarar a la Comissió? 
 
El nombre total de declaracions que el comitè va prendre i va rebre va ser de 21.296, 
de les quals, 11.271 (54.8%) van ser fetes per dones, 9.310 (43.71%) per homes 
mentre que en 715 casos, (3.35%) no constava el sexe.  
 

Grup de Població
Nombre de 

declaracions

% de 
declaracions 

per grup

% de població 
total per grup

Nombre 
d'individus en 
vistes x grup

% d'aparicions 
en vistes x grup

% de 
partcipació en 
vistes vs total 

per grup
Negre 19144 89,9% 76.1 1590 87,5% 8,3%
Mestis 354 1,7% 8.5 93 5,1% 26,3%

Assiàtic 45 0,2% 2.6 23 1,3% 51,1%
Blanc. 231 1,1% 12.8 84 4,6% 36,4%

No especificat 1523 7,2% 0 28 1,5%

Declaracions totals 21297 100,0% 100 1818 100,0% 8,5%  
Taula 3. Declaracions per grup (en relació població 1996) i declaracions en vistes del CVDH per grup. 
Font. TRC Interim Final Report. Volum 1, p. 168. Les tres columnes de les vistes provenen de CSVR 
Transcript Analysis Project. Citat a Chapman (2008), p. 155. 
 
És interessant observar com la majoria dels testimonis van ser de negres (molt per 
sobre del % real en població. Però el més interessant és observar qui va comparèixer 
a les vistes públiques. Sembla clar mirant els compareixents, que la cuina de la 
comissió va treballar en una direcció clara. Equilibrar molt més la percepció de cara al 
públic que no plantejar que els testimonis públics fossin equivalents a les sol·licitud. Si 
ens hi fixem, només un 8,3% dels negres que van testimoniar ho van fer en públic. Per 
contra dels blancs que van comparèixer davant la comissió, un 36,4% ho van fer en 
públic, un 51,1% dels indis (!) i un 26,3% dels mestissos. Es tractava de fer una 
comissió de víctimes multicolors i no racialment negre quan és el que les estadístiques 
ens haguessin hagut de mostrar. 
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La majoria de les sol·licituds rebudes per la CVR van ser cobertes per l’oficina de 
Durban (les antigues províncies de Natal i Orange Free State i el homeland de Kwa-
zulu) seguit de la de Johannesburg.  
 

Província Oficina de 
referència 

Nombre de 
Declaracio
ns Preses a 

Cada 
Província 

Declaracions 
da cada 

província en %

Població total 
per província en 

tant per mil 

Mitjana de 
declaracions 

preses per cada 
mil habitants. 

KWAZULU-
NATAL Durban 9,506 44.6 7,672 1.24 

GAUTENG Jo ‘burg 3,511 16.5 7,171 0.49 
EASTERN 
CAPE East London 2,847 13.4 5,865 0.49 

WESTERN 
CAPE Cape Town 1,320 6.2 4,118 0.32 

MPUMALANG
A Jo ‘burg 1,112 5.2 2,646 0.42 

NORTH WEST 
PROVINCE Jo ‘burg 861 4.0 2,470 0.35 

FREE STATE Durban 862 4.0 3,043 0.28 
NORTHERN 
PROVINCE Jo ‘burg 723 3.4 4,128 0.18 

NORTHERN 
CAPE Cape Town 450 2.1 ,746 0.60 

OTHER  106 0.5   
Total  21,298 100.0 37,859 0.56 

Taula 4. Declaracions rebudes per província. Font. TRC Final Report. Volum 1. Cap 6. Pg 166. 
 
 
Les violacions recollides a Kwa-zulu Natal constitueixen la gran majoria i especialment 
en el període 1990 – 1994. 
 

 
Taula 5. Violacions per període Històric. TRC Final Report. Volum 1, Pp 172 
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Analitzant les 21.296 declaracions, s'observa que les dones declarades com víctimes 
de grans violacions de drets humans són el 43.9% i els homes un 56.1%. Aquest fet 
emfasitza el rol de la dona com a agent revelador dels fets ocorreguts. 
 
Si analitzem el tipus d violacions que van esmentar les víctimes, ens trobem amb la 
sistematització de 37672 violacions. Els homes són les víctimes més comunes de les 
violacions de drets humans. El nombre de morts d’homes multiplicava per sis el de les 
dones. Tenint en compte que la majoria de la gent que va aparèixer davant la 
Comissió eren dones, queda clar el rol femení com a receptor principal del patiment 
emocional de la violència. Les dones parlaven sobretot de violacions a altres persones 
més que de si mateixes. El quadre que emana de la pròpia comissió és el que segueix: 
 

 
Taula 6. Víctimes i tipus de violació. TRC Final Report. Volum 1, Pp 171 

 
3.2.7.2.4. Investigació i notificació als testimonis 

 
Un cop corroborada la veritat de cada declaració, els membres de cada oficina 
regional del Comitè iniciaven una segona tasca, com era la de comprovar que hi havia 
suficients proves per demostrar que en cada cas hi havia hagut una gran violació dels 
drets humans tal i com estava descrita en la llei. Com hem vist, els criteris no eren 
prou clars en un inici i, per això, un 10% dels casos de cada oficina regional s’enviaven 
a un control central a Ciutat del Cap per comprovar que els criteris no divergissin de 
regió en regió. 
 
La decisió passava novament a la base de dades i, en cas que una persona fos 
considerada víctima, s'enviava la informació al Comitè de Reparacions i Rehabilitació 
perquè es posés a treballar en cada cas en concret.  
 
Una Unitat de Notificacions del Comitè s'encarregava aleshores de posar-se en 
contacte amb els declarants, via carta, on es notificava la decisió de la Comissió sobre 
si era admès com a víctima o no. Però la unitat tenia d'altres notificacions a realitzar.  
- Havia de notificar a d’altres possibles víctimes potencials que no havien fet cap 

declaració però que havien estat anomenades per un dels testimonis, la possibilitat 
que tenien de fer una declaració seguint el procés establert per tal que fossin 
oficialment declarades coma víctimes. 

- Si la persona havia estat declarada víctima, se li enviava, tota la documentació 
necessària i, un cop omplerta, havia de retornar-la per tal que pogués accedir a les 
reparacions que el Govern oferiria.  
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- En alguns casos, les víctimes eren identificades a través dels processos 
d'amnistia. En aquests poc casos, la informació arribava igualment a la Unitat de 
Notificacions que actuava de manera anàloga a la descrita més anteriorment. 

- Quan la resposta era negativa, els declarants rebien una notificació carta, amb una 
explicació del perquè de la decisió. Les negatives s'emmarcaven en cinc 
categories principals: 

1. L'esdeveniment estava fora de les dates de tall. 
2. Es considerava que no concorria motiu polític. 
3. La violació de drets humans no era prou severa per qualificar-la de gran 

violació. 
4. La persona morta o ferida era un combatent en acte de servei. 
5. Inexistència d'evidències que permetessin corroborar els fets. 

 
Ara bé, si en qualsevol moment els declarants obtenien noves informacions 
susceptibles de fer canviar el veredicte, eren cridats per a un nou testimoni en un 
període de tres setmanes. Això va suposar que es creés un petit Comitè de Revisions 
per tractar aquests casos. 
 
Però les notificacions no només anaven a parar a les bústies de les potencials 
víctimes. La persona que fos anomenada, acusada o de la qual es demanaven 
investigacions de resultes de les declaracions de testimonis, presumptament 
responsable de violacions de drets humans, havia de ser avisada per tenir l'oportunitat 
de respondre. Era la secció 30 de la llei (Procediments a seguir en les investigacions i 
vistes de la Comissió, comitès i subcomitès), una de les seccions que portaria més 
maldecaps a la Comissió. 
 
La llei demanava que la Comissió es posés en contacte amb la persona citada, amb 
temps prudent i suficient que li permetés adreçar una declaració a la Comissió, ja fos 
oralment o per escrit, si és que ho considerava oportú. En particular, quan un testimoni 
havia de declarar en una vista pública sobre un presumpte responsable de grans 
violacions de drets humans, la Comissió havia d'avisar per escrit d'aquest fet, 
permetent que la persona anomenada pogués fer al·legacions al respecte. 
 
I els problemes van aparèixer. Podia un presumpte responsable d'ofenses ser 
anomenat sense que se’n tingués una informació suficient i consistent? Podia 
aparèixer aquest a testimoniar i a respondre a les víctimes en la mateixa sessió en què 
aquestes estaven fent la declaració? Havia de rebre aquest tota la informació inclosa 
la declaració de la suposada víctima? Podia un presumpte responsable de violació de 
drets humans interrogar la suposada víctima? 
 
Un dels casos més esclaridors al respecte va ser el de dos membres de les forces de 
seguretat sud-africanes que, abans que comencessin les vistes, van denunciar el 
procediment com a il·legal.364 És el cas del brigadier Du Preez i del major general Van 
Rensburg contra la CVR, presentat a la cort suprema de Ciutat del Cap, on van 

                                              
364 D'acord amb la declaració de la mare de Siphiwe Mthimkulu, mort per la policia en uns 
disturbis, el 13 d'abril de 1996, la Comissió va enviar notificacions al brigadier Du Preez i al 
major general Van Rensburg, on se'ls informava, d'acord amb la llei, que "un testimoni 
testificará la seva participació o coneixement de la mort per emmetzinament i desaparició d'una 
persona", un fet ocorregut a Port Elizabeth el 1981 o el 1982. Se'ls informava que la vista tindria 
lloc a East London entre el 15-18 d’abril de 1996. Com que el testimoni podia córrer perill, la 
Comissió no va anomenar en cap moment ni el mort ni el testimoni i les informacions sobre el 
cas eren molt vagues. Veure TRC, Final report, volum 1, capítol 7, paràgrafs 21-58. 
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al·legar que les notificacions rebudes eren extraordinàriament vagues i demanaven 
que la Comissió donés una informació més exacta, raonable i amb prou antelació per 
preparar una resposta. El testimoni es va posposar davant l'acceptació de l'interdicte. 
Després de força batalles legals, la justícia va determinar que els demandants tenien 
part de raó. En casos com aquest, la Unitat de Notificacions hauria d'enviar la 
notificació amb 21 dies d'antelació a la vista i amb suficient informació i detall de la 
substància i el tipus d'implicacions realitzades contra l'individu que fos anomenat.  
 
La Comissió va expressar el seu temor de ser titllada de tendenciosa, orientada 
favorablement als possibles responsables d'ofenses, en contra del que s'exposava en 
el seu mandat. Les vistes es rigiditzarien, esdevindrien més legalistes i la importància 
emocional de les vistes quedaria en un segon lloc. La Comissió, a més, es va veure 
obligada a admetre que els possibles responsables de violacions declaressin a la 
mateixa vista que ho feia la víctima, i a acceptar la possibilitat que advocats de 
l'agressor fessin contra interrogatoris a les víctimes. Aquest fet va tenir un impacte molt 
negatiu sobre la imatge de la Comissió i, encara més, en les víctimes que havien tingut 
certes reticències a testimoniar.  
 
La Comissió, doncs, va haver de modificar alguns procediments, tot i que van ser 
relativament pocs al llarg dels dos anys llargs que va estar en marxa. 
 
Pel que fa a les persones que eren reconegudes com a víctimes de grans violacions 
de drets humans, es va establir que els seus noms serien publicats amb una petita 
ressenya del seu cas en l’informe final de la Comissió.365  
 
 

3.2.7.3 Les vistes públiques 
 
El Comitè de Violacions de Drets Humans va ser el responsable d'organitzar les vistes 
públiques que acabarien essent la cara amb la que la Comissió fou coneguda. Les 
més conegudes són les vistes dels casos individuals de les persones que reclamaven 
ser oficialitzades com a víctimes de situacions del passat, però hi va haver, de fet, cinc 
tipus de vistes diferents amb una important transcendència. 
 
- Les vistes de víctimes. 
- Les vistes sobre determinats esdeveniments. 
- Vistes especials. 
- Vistes institucionals. 
- Vistes dels partits polítics. 
 
Com s’ha esmentat anteriorment, la llengua de comunicació de l Comissió era 
l’anglesa, però si ens atenem a l’ús de les llengües emprades a la comissió, les dades 
recollides a l’informe definitiu de 2003 mostren la distribució que segueix, pel que fa a 
la tasca dels intèrprets de la comissió. 
 
A les vistes de la comissió hi va haver en el 100% dels casos intèrprets anglesos però 
quan es requeria es va comptar també366 amb: 
                                              
365 La llista de noms està publicada al TRC Vol.5, Cap.2,Víctimes de Grans Violacions de Drets 
Humans. 
366 TRC Final Report. Vol 6. Secció 6. Paràgraf 28. Cal recordar que segons el Cens 2001 la 
distribució de llengües a Sud-àfrica és la que segueix: Angles 8,2% ( i especialmente comñu en 
negocis i zones urbanes) afrikáans, 13,3%; isiZulu, 23,8%, isiXhosa, 17,6%, expedí, 9,2%, 
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- Interpretació a l’Afrikaans: en el 70% de les vistes 
- Interpretació al Ndebele: en el 1% de les vistes 
- Interpretació al Sotho del nord: en el 4% de les vistes 
- Interpretació al Sotho: en el 35% de les vistes 
- Interpretació al Swati: en el 3% de les vistes 
- Interpretació al Tsonga: en el 4% de les vistes 
- Interpretació al Tswana: en el 13% de les vistes 
- Interpretació al Venda: en el 3% de les vistes 
- Interpretació al Xhosa: en el 31% de les vistes 
- Interpretació al Zulu: en el 46% de les vistes 
 
 

3.2.7.3.1 Vistes de víctimes 
 

3.2.7.3.1.1.La selecció de les declaracions 
De totes les declaracions rebudes, el Comitè de Violacions de Drets Humans de cada 
regió en seleccionava un nombre reduït per a la seva vista pública. Això va aixecar 
també fortes suspicàcies perquè la selecció de les persones que testimoniarien en 
públic podia esbiaixar el contingut informatiu i mediàtic de la Comissió i, per tant, la 
percepció que d'aquesta en tenia la societat civil. La Comissió argumentava que era 
impossible dur a terme totes les vistes, en el poc temps que tenia per concloure el seu 
mandat (divuit mesos, més sis de possible extensió) i que per això s'havia de fer una 
tria representativa. Els criteris usats eren els següents:367 
 

- la vista hauria de reflectir la realitat des de totes les parts dels conflictes 
polítics del passat; 

- la totalitat dels trenta-quatre anys del mandat hauria d'estar coberta; 
- dones i homes haurien de ser escoltats, sense discriminació de gènere, i les 

experiències dels joves haurien d'estar igualment considerades; 
- finalment, com que no tota la gent de la regió podia ser escoltada, 

s'intentaria com a mínim mostrar una descripció general de l'experiència de 
la regió, per tal que la gent pogués identificar-se d'alguna manera amb els 
casos que s'havien mostrat i demostrat públicament.  

 
El Departament de Recerca assistia en aquests casos, i establia el context polític de 
les violacions que havia sofert cada víctima. També ajudava a decidir quines serien les 
que apareixerien en públic. 
 
A totes les persones que feien una declaració amb un statement taler de la Comissió 
se’ls preguntava sobre la seva voluntat de comparèixer en públic i testimoniar allò que 
havien declarat davant de la comunitat. La majoria s'hi mostrava molt a favor, fins al 
punt que molta gent va mostrar una extraordinària decepció i un gran disgust si no era 
seleccionada. 
 
Del total de declaracions dutes a terme, aproximadament el 9% es van veure finalment 
en vistes públiques. L'esforç per fer entendre a l’altre 91%  que la seva declaració era 
igualment fonamental per al país va ser molt important i, més encara, el fet 

                                                                                                                                     
setswana, 8,3%, sesotho,7,8%, xitsonga, 4,4%, siSwati, 2,5%, tshivenda,  2,2% e idiNdebele, 
1,6%. 
367 TRC. Final report, volum 5, capítol 1, paràgraf 23. 
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d'assegurar-li que la Comissió dedicaria els mateixos esforços d'investigació al seu cas 
que en els retransmesos públicament.  
 
En general, es va demostrar que les víctimes no corrien cap perill en testificar, ja que 
no hi va haver cap acte de revenja directament relacionat amb les vistes de la 
Comissió. En el cas que una víctima estigués en perill, el Programa de Protecció de 
Testimonis de la Comissió es posava en marxa. 
 

3.2.7.3.1.2. Les vistes públiques de les víctimes del Comitè de Violacions de 
Drets Humans (CVDH) 

 
Jo estava fent el meu passeig al pati de la presó de Middelburg, quan vaig veure que Maryna 
(la guàrdia) estava parlant amb el seu nuvi i es posava a plorar. Quan em va obrir la cel·la a la 
tarda encara tenia els ulls vermells i li vaig dir, "perquè plores?". Em va dir que no n'havia de fer 
res però vaig insistir que no la deixaria marxar fins que m'ho expliqués. "He sentit que el teu 
nuvi t'explicava que marxava a la frontera a Katima Mulilo. Perquè hi va a lluitar?, Ho veus, 
estem a la mateixa posició" li vaig dir. "Morirà a la frontera i seran els meus germans i 
germanes qui el mataran. Maryna, perquè ho permets?". Llavors, la Maryna es va posar a 
plorar, em va abraçar i vam començar a parlar com sers humans, per primera vegada. 

Deborah Matshoba 
 
Al llarg dels quinze mesos llargs en els que el CVDH va dur a terme la seva feina, es 
va convertir en la cara pública de la Comissió, en particular, les vistes de les víctimes o 
victim hearings. Les vistes havien de capturar, i ho van fer, tot l’imaginari i els referents 
de gent que mai havia pogut expressar els seus sentiments ni vivències i que per 
primera vegada era capaç d'expressar-se lliurement davant d'un organisme oficial, el 
qual reconeixia i oficialitzava el seu relat. No només això, amb el seu relat s'estava 
creant una nova memòria, una nova narrativa coneguda però no oficialitzada de la 
història sud-africana. Aquest fet va comportar no poques crítiques, debats i múltiples 
congressos a diverses universitats que van tractar el tema des d'una perspectiva més 
àmplia, sempre prenent la Comissió com un dels eixos centrals del debat. 
 
Les vistes no havien de ser un simple acte mecànic on les persones exposessin fets i 
la Comissió registrés la informació. Al voltant de les vistes de les víctimes es van 
establir tot un conjunt de mecanismes que transcendien l'escassa estona que 
aquestes declararien. Les declaracions havien de servir de catarsi individual i de totes 
les persones presents a la sala i, per extensió, a la població a través del mitjans de 
comunicació. Per això, les vistes no eren un element més de la Comissió, sinó un 
element central que va acabar essent un espai de simbolisme i ritual, un espai de 
reconciliació individual i col·lectiva del país. La població va seguir les vistes amb 
extraordinari interès, sobretot durant els primers mesos de funcionament i en casos 
d'especial rellevància històrica.  

 
Amb l'objectiu d'obtenir suficients evidències sobre el passat i davant la necessitat de 
comptar amb les històries escrites i orals de la gent anònima, i sobretot intentar aquest 
grau de justícia restauradora que explicàvem, la Comissió havia escollit usar el mètode 
del ritual368, com a mínim per a intentar-hi i posar les condicions per a que fos possible. 
El ritual i el disseny teatral d’aquest moment no era un element sobrevingut sinó que 

                                              
368 Un dels estudis més exhaustius relatiu a la ritualització  de les sessions de la Comissió és 
de BOZZOLI, B.. (1998). Ritual and Transition: The Truth Commission in Alexandra Township, 
South Africa. Document presentat a un seminari de l’Institute for Advanced Research de la 
Universitat de Witwatersrand, l'11 de maig de 1998. 
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estava plenament justificat pel coneixement de la capacitat transformadora que 
aquests elements exerceixen i perquè hi havia una història que demostrava que la 
potència dels símbols pot ser un element clau per a transmetre unes idees complexes i 
complicades. Els judicis als responsables de la lluita contra l’aparheid dels anys 60 no 
eren una anècdota en aquesta direcció. 

 
Antecedents 
 
Molts autors han comparat els judicis com una forma de teatre. Walter Benjamin, va 
anar més enllà i suggeria que la mateixa memòria és un teatre 
 

Language shows clearly that memory is not an instrument for exploring the past but its 
theatre, It is the mèdium of past experience, as the ground is the mèdium in which dead 
cities lie interred369 

 
Els diferents dibuixants de diaris sud-africans amb Zapiro al capdavant, han mostrat en 
múltiples ocasions en les seves vinyetes situacions anàlogues a les obres de teatre. La 
Comissió en certa mesura era una gran representació on els rols de cadascú eren 
coneguts, tothom tenia la seva funció, però on el resultat final quedava obert per a 
sorpresa de l’espectador.  
 
Mandela coneixia molt bé el poder i la força de la teatralització de les seves 
demandes. Tutu coneixia perfectament la importància de la rutualització en la 
transformació d’estats de l’ànima. I tots dos van emprendre un camí per a la 
ritualització de la reconciliació que havia de comprendre múltiples elements simbòlics, 
entre els quals la CVR havia de jugar un paper central.  
 
Hem comentat que Mandela va intervenir en tres grans judicis contra la seva persona. 
Els Treason Trials de 1956-1961, el propi de la seva detenció de 1962, i el de Rivonia 
de 1964. Tots ells van suposar un aprenentatge de com emprar l’element teatral per 
donar un missatge no només als assistents sinó també al món. De fet, la comissió 
acabaria fent exactament el mateix dirigint-se a dos tipus d’audiències: les multituds 
que reunia a les sales dels centres cívics, esglésies i espais públics on es 
desenvolupaven les seves vistes, i els espectadors i oïdors que ho seguien per radio i 
televisió. 
 
L’element de performance de la CVR no s’inicia del no res sinó que té les seves arrels 
i és continuació de les lleis i usos tradicionals sud-africans, tal i com molt bé va saber 
conjugar Mandela en els tribunals d’arrel anglosaxona als que va haver de fer front a 
principis dels seixanta. Els judicis de 1956-1964 són centrals per a la genealogia de 
representació de la CVR370. Mirem alguns elements importants d’aquests judicis: 
 
Foren judicis amplíssimament publicitats, amb centenars de militants, familiars i amics 
vinguts d’arreu de Sud-àfrica acompanyant als detinguts que d’altra banda tocaven de 
manera transversal la composició de la població sud-africana (xhoses, zulus, indis, 
sothos, anglesos...). Una escena emblemàtica la comenta un dels acusats Lionel 
Forman al arribar a la Old Fort Prison de Johannesburg on s’havia de celebrar el judici. 

                                              
369 BENJAMIN, W. (1978). “Berlin Chronicle”,  Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical 
writings. New York: Ed. Peter Dementz, pp. 25-26 
370 És imprescindible per a un exhaustu análisis de l’element de representació i teatralització de 
les vistes de la comissió el llibre de COLE, C. M. (2010). Performing South Africa’s Truth 
Commission. Stages of Transition. Indiana University Press. Bloomington. En concret p.28. 
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Warders wandered about with bastons, not quite knowing what to do. White men and 
Black men hugging each other. Black professors and doctors and lawyers. Ministers of 
religion, a membre of parliament. Men bein introduced to one another and formally 
shaking hands as if they were at braaivleis (barbeque). Warders had never seen 
anything like this in the Fort before. They stopped wandering about and huddled 
toghether in a whispering group.371 

 
Se sentien cants, cançons i lluny de generar divisions en el si de les organitzacions 
sud-africanes aquell judici el que feia era unir a tots aquells que lluitaven contra el 
règim racial. Situacions com aquestes es reproduirien i situaria el judici amb una 
pressió enorme pel règim incapaç inicialment de suportar la situació. El que passava a 
dins era immediatament conegut a l’exterior i s’acompanyava a cada moment amb els 
pertinents cants o desaprovacions ensordidores que a dins de la sala quedaven 
estranyament absents per les disposicions del sistema d’apartheid. 
 
En el judici, per exemple se les van empescar per fer presents totes les llengües més 
enllà de l’afrikaans oficial (per exemple fent que la munió d’acusats digué simplement 
al jutge, “Senyor, em plau ser aquí en aquesta cort de Justícia”. Això dit més de 100 
vegades feia que l’evidència de la presència de diferents llengües al país fos 
proclamada als quatre vents de fet) 
 
Al final el judici servia per portar el sistema d’apartheid a judici i no a persones 
concretes, i en determinats moments la sala de justícia semblava més un Meeting 
polític que no pas un judici. Al final, s’estava presenciant un combat, un enfrontament 
directe entre el moviment antiaparheid i el govern, que a través de judicis polítics 
pretenia tancar la discussió en l’òrbita judicial. 
 
Mandela en va prendre nota i com és sabut en els dos següents judicis mencionats va 
portar ell mateix la seva defensa. 
 
En el judici de 1962 Mandela diu a les seves memòries. 

 
A lo largo del proceso el magistrado se mostró incomodo e inseguro y no se atrevía a 
mirarme directamente a la cara. También los abogados parecían abochornados. Fue 
como una revelación. Aquellos Hombres no solo se sentían incómodos porqué yo fuese 
un col·lega caído en desgracia, sinó porque no era ma´s que un hombre normal y 
corriente al que se estaba castigando por sus idees. En ese momento, vi mas claro que 
nunca el papel que podia desempeñar en el tribunal y las posibilidades que se me 
brindavan como acusado. Yo era el símbolo de la justícia entre el tribunal opressor, el 
representante de los grandes ideales de libertad, justícia y democràcia en una 
Sociedad que deshonraba tales virtudes. En aquel mismo instante comprendí que 
podia continuar la lucha incluso desde debtro de la Fortaleza del enemigo.372 
 

Mandela a més va introduir un nou element simbòlic. Es va presentar el dia del judici 
vestit amb una indumentària kaross de pell de lleopard típicament xhosa, i elements 
decoratius amb la bandera del CNA. Quan va pujar a l’estrada de l’advocat defensor la 
tensió a la sala va ser extraordinària, i vestit així, i amb aquesta indumentària ve fer un 

                                              
371 FOREMAN L., A. SACHS (1958). “The South African Treason trial”. COLE, C. M. (2010). 
Performing South Africa’s Truth Commission. Stages of Transition. Indiana University Press. 
Bloomington. 1958. pp. 22. Citat a Cole, Catherine M. (2010) Op Cit., pp. 34-35. 
372 MANDELA, N. (1995), Op Cit., pp. 326-327 
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dels principals al·legats judicials fet mai contra el racisme (veure l’apartat de context 
històric). La sala de vistes era de nou, un teatre per a l’actuació de Mandela.373 
 
Havíem vist fins ara un gran càsting en el primer judici, i en el segon un drama realista 
interpretat per un sol actor. 
 
Finalment els judicis de Rivònia que portarien Mandela a la sentència de cadena 
perpètua van ser un darrer pas en la teatralització de les seves reivindicacions. En 
aquest cas ses succeeixen les gernacions de suport fora del judici però sobretot és el 
moment dels grans parlaments de Mandela que acaben amb la històrica frase del seu 
al·legat final, un cop parlats dels seus ideals, que aquells eren uns ideals pels quals 
estava preparat per morir. I un cop pronunciades les paraules, cinc hores després 
d’haver començat la seva intervenció, un llarg silenci. Un silenci intrencable, que 
posava el moment al capdamunt de la història i convertia a Mandela en un símbol i u 
líder per sempre més. 

 
Mandela havia jugat amb la teatralització de la seva lluita, a camp contrari, i estava 
disposat a fer-ho de nou, conscient de la força de les imatges i de la ritualització. No 
ha d’estranyar que triés Desmond Tutu `per a Presidir la Comissió. Compromès 
lluitador per les llibertats, proper al llenguatge extremadament religiós del poble sud-
africà, brillant en el gest, el to i el ritual. Era la persona indicada.  

 
Les vistes de la comissió havien de legitimar el nou estat en una funció inversa a la 
que Mandela havia actuat. Ara el nou estat estava a dalt de l’estrada i donava veu a 
aquelles històries no conegudes. Com abans amb una diferència. Ara les noves veus 
eren imprescindibles, havien de parlar i ser escoltades,. Per legitimar justament a 
aquells que li oferien que parlés. El règim sud-africà dels 60 no ho va saber veure i va 
lluitar contra els testimonis. Mandela el 1990 va voler que els testimonis el legitimessin 
a ell i al que volia representar. 
 
Les vistes de les comissions no eren sales de justícia. Però amb tot eren espais semi-
judicials i quasi religiosos. Tutu s’encarregaria de donar-hi la pàtina necessària perquè 
la funció tingués el to i els focus adequats. 

 
Les vistes 

 
Ja en les primeres trobades, Desmond Tutu i Alex Boraine van marcar les pautes que 
regirien les vistes de la Comissió i tots hi van estar bàsicament d'acord. El ritual i el 
simbolisme que havia d'envoltar les vistes de la Comissió tenien un alt contingut 
religiós però també un gran contingut social. S'havia de crear una atmosfera 
d'espiritualitat en la qual les víctimes es sentissin reconfortades i segures per 
expressar públicament totes les seves angoixes, però, a la vegada, la Comissió havia 
de transmetre les seves vistes com un acte de reconeixement social, que creava i 

                                              
373 Cal anar alerta. En el seu moment aquesta opció era igualment arriscada per la seva propia 
gent. Mandela trencava així anys en el que el no racialisme era bandera al Congrés Nacional 
Africa. Ell mateix n’és conscient i esmenta com en fer-ho volia representar la veritable curltua 
africana i no cap especificitat étnica, i de fet, molts dels observadors presents aquells dia així 
ho intepretaren, en oposición a la cultura europea representada pel tribunal. D’altra bando, i no 
és menor, estaba prohibit a totes els mitjans de comunicación escriure res que hagués dit 
Mandela. Però si que se’n podien posar imatges. En aquest cas, la imatge de nou, era la 
manera per comunicar-se amb la seva gent perquè, aquesta si fou àmpliament reproduida. 
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recreava noves creences, noves narratives per encarar el futur amb una societat lliure 
de secrets i mínimament cohesionada. 
 
La Comissió, doncs, sense tenir-ho escrit enlloc, va estar fortament influenciada pel 
pensament religiós. Cal recordar que en la primera trobada dels comissionats, la 
majoria d'ells seglars, va decidir-se que es reunirien en un retir espiritual on van ser 
instruïts sobre certs rituals confessionals i conceptes comunament utilitzats per 
l'església. La Comissió va preferir dotar-se de mecanismes per permetre que la gent 
participés en els rituals de confessió i dol i fes públiques les seves penes privades, 
abans que dotar-se de mecanismes que la convertissin en una institució punitiva més.  
  
La primera vista pública del Comitè de Violacions de Drets Humans va fer-se a East 
London, el 16 d'abril de 1996, amb Desmond Tutu presidint l'East London City Hall, 
d'estil victorià, situat al bell mig de la ciutat. East London no era un emplaçament triat a 
l’atzar. La Comissió començava per una de les regions que havia sofert  gran part de 
les accions policials més brutals en resposta directa als importants actes de resistència 
que l’havien caracteritzada. Després d'East London, la Comissió iniciaria el seu 
pelegrinatge per tot el país mitjançant vistes realitzades a les principals ciutats regions 
i pobles en sessions de tres dies en cada cas. 
  
Els elements físics que caracteritzaven les sessions de la Comissió havien de ser un 
primer estadi per aconseguir que aquesta es convertís efectivament en el pont que 
portaria el món privat de cents de persones a la llum pública. Les vistes van ser 
construïdes a l'entorn d'una varietat de representacions col·lectives detalladament 
escollides i que mostraven un ritual que podríem titllar com a mínim de proto-religiós. 
 
Les sessions es duien a terme en grans espais i salons emblemàtics per a les 
comunitats que acollien momentàniament la Comissió. Durant els dies que havien de 
durar les vistes, l'espai es transformava: en cada ocasió es construïa una petita tarima 
davant de les fileres de seients, on es posaven taules nobles per acollir els 
comissionats. En cada sessió de les vistes hi eren presents un mínim de quatre 
comissionats. Les taules es cobrien amb robes blanques i immaculats, s'engalanava la 
sala amb flors, així com amb els símbols i emblemes de la Comissió, i amb elements i 
símbols de pau i reconciliació. La nova bandera sud-africana donava la benvinguda als 
assistents. Cada participant tenia un micròfon individual i a un costat s'habilitava una 
sala on es situarien els traductors simultanis. Totes les persones que intervenien a les 
vistes podien expressar-se amb la llengua que preferissin i els assistents a la sala 
comptaven amb inalàmbrics que els feia accessible la traducció simultània. També es 
situaven càmeres que gravarien tot el que succeís a l'interior del recinte per tal que, 
posteriorment, les cintes poguessin ser guardades als arxius nacionals.  
 
Cada sessió s'obria amb una pregària, duta a terme per una figura religiosa de relleu 
en la comunitat on es desenvolupés la sessió. Posteriorment, aquesta mateixa 
persona encendria una espelma, símbol de la construcció de la veritat i en record per a 
totes les persones que no podien estar presents en aquell acte. En aquest punt, 
sonaven les notes del nou himne nacional del que prèviament s'havia repartit la lletra 
completa, ja que, normalment, la gent només coneixia la primera estrofa zulu. Dues 
dones, que formaven part del personal de la Comissió, eren les encarregades d'animar 
la gent a cantar i actuaven com a líders corals de la sala, en un dels primers moments 
d'emoció col·lectiva de l'acte. "Nkosi sikelel' iAfrika..." 
 
I malgrat això, cal anar alerta. Un dels primers que va escriure sobre l’element teatral 
de les comissions, Mark Gevisser, però ens han de posar sobre avís: 
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Humdreds of hours of testimony have been, almost by definition, banal and routine 
rather than highlighted and dramàtic. The halls are drafty and echoing, neon lighting 
flatens all contours, amplified sounds deadens voices and simultaneous translation 
renders testimony affectless374 

 
És a dir, que el ritual arribava alà on aquest podia ser potenciat, altrament i també en 
funció de la perícia dels comissionats, la performance de les vistes podia ser força 
asèptica. 
 
La comunitat mai no coneixia l'ordre del dia de les vistes, especialment per raons de 
seguretat. Aquest fet afegia una certa distància simbòlica entre els membres de la 
Comissió i la gent que els veia com els mestres de cerimònia que havien d'orquestrar 
la funció. Tot i això, l’organització era extraordinàriament senzilla i tots els simbolismes 
intentaven portar a la sala una àuria de calma i pau necessàries per iniciar els 
testimoniatges que aportarien normalment una gran tensió emocional.  
 
Les víctimes seien a les primeres fileres de la sala, amb les seves famílies. En entrar 
els comissionats, aquests es dirigien cap a ells baixant de la petita tarima i els donaven 
les mans, els abraçaven i els donaven les gràcies per ser presents a la sala, a la 
vegada que els donaven la benvinguda. Mentrestant, els assistents iniciaven himnes i 
cançons que donaven a la salutació un aire quasi de funeral. La majoria de testimonis 
es vestien amb les millors robes que tenien i això contrastava amb la indumentària del 
públic, que assistia a les sessions amb vestits més informals. 
 
Cada víctima era convidada a testimoniar per un període estricte de trenta minuts, a 
una taula a part, on podia estar acompanyat per la seva família i un intèrpret. 
 
Les sessions s'iniciaven al matí i normalment, la Comissió convidava tots els 
assistents, víctimes, comissionats i convidats a prendre te i a menjar, tant  a mig matí 
com a l'hora de dinar. 
 
Les víctimes, abans de comparèixer, havien estat invariablement cridats per la 
Comissió amb qui s'havia reunit diverses vegades. Havien estat ateses pels psicòlegs 
del Comitè de Reparacions i Rehabilitació, i se'ls havia explicat com aniria el procés en 
la vista pública. Es va intentar que totes les víctimes passessin com a mínim el cap de 
setmana anterior de les vistes amb els membres de la Comissió.  
 
Les vistes tenien dos tipus de testimonis. Uns que representaven a la comunitat i 
d'altres que expressaven situacions estrictament personals. 
 
En el primer cas, les persones designades per parlar ho feien en nom de la comunitat i 
exposaven fets ocorreguts a la regió. La comunitat també entrava en el joc de rituals 
de la Comissió. La comunitat com a generadora de benestar, com a font d'acollida, 
com a víctima i com a supervivent. En moltes ocasions, un representant de la 
comunitat donava la benvinguda a la Comissió al seu poble, barri o regió i exposava 
quins eren els resultats i esperances de la seva gent en relació amb la Comissió. La 
comunitat estava present en les declaracions i ocupava un espai simbòlic i especial 
com a element de referència en la lluita i en la superació de les misèries de la vida 
quotidiana que havia generat el règim d'apartheid.  

                                              
374 GEVISSER, M.  “Setting the Stage for a Journey into SA’s Heart of Darkness”. Sunday 
Independent. 10 d’agost de 1997 
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Un cop acabaven aquests primers testimoniatge, s'iniciaven els testimoniatges 
individuals, que podien fer-ho en la llengua que més els plagués (la diversitat del país 
es mostra també així, recordem els Treason Trials) 

 
En aquest cas, els procediments a seguir pels membres de la Comissió estaven força 
pautats. El comissionat encarregat de presentar la víctima, li parlaria amb un to amable 
i respectuós, extraordinàriament educat. El comissionat donava la benvinguda pública 
al testimoni, li agraïa la seva presència de manera sincera i explicava al públic el cas 
de la persona, intentant fer referències a persones pròximes presents i mirant cap al 
testimoni amb el rostre serè. S’interrogava les víctimes mitjançant unes preguntes 
prèviament consensuades en les rondes de contactes previs amb la Comissió. Molts 
testimonis iniciaven el seu relat fins a arribar a un punt de dramatisme i emoció que no 
els permetia contenir les llàgrimes i l'abatiment. Invariablement, en aquest casos, el 
personal de la Comissió es dirigia a la taula del testimoni, li feia costat i l’animava a 
continuar el relat. Algunes víctimes havien de ser ateses diverses vegades, però la 
Comissió encoratjava els testimonis a seguir tant com els fos possible. Moltes de les 
víctimes es mostraven posteriorment agraïdes a la Comissió per haver-los donat 
l’oportunitat de parlar i expressar les seves vivències. En molts casos, l'abatiment i els 
plors de les víctimes es traslladaven a l'audiència i als interrogadors, membres de la 
Comissió. Com va comentar en una ocasió, Desmond Tutu va quedar 
extraordinàriament emocionat per un testimoni i no va poder reprimir les llàgrimes.  Va 
abandonar la sala per trobar recolliment i es va posar a resar:  "(…) li vaig dir a Déu 
que no m'ho tornés a fer mai més, perquè les víctimes no es mereixien que el meu plor 
fos fotografiat i sortís a les notícies, i el seu dolor quedés eclipsat. Li vaig demanar a 
Déu que no m'ho tornés a fer mai més. I no ho va fer".375 En múltiples ocasions, les 
vistes s'alentien per l’extraordinària tensió emocional que apareixia en aquell espai 
específicament ideat per a això. La comunitat i l'Estat oficialitzaven el dolor de les 
víctimes, els feien costat i compartien el seu dolor i angoixes, en un procés que molts 
han catalogat de catarsi personal i col·lectiva única. 
 
La majoria dels testimonis parlaven dels abusos rebuts, de desaparicions de persones 
estimades i d'accions, en un context proper al de la gent que assistia a la vista. Es 
citaven llocs de referència geogràfics i de paisatges coneguts per tothom; i es parlava 
de líders locals, de referents morals del barri, dels policies més cruels de la zona, 
d'aquella estació de policia de la cantonada, d'aquell o aquest riu. Aquests elements 
encara feien més forta la comunió entre la gent assistent i les víctimes. I també es 
denunciaven les pèrdues de cases i possessions i es parlava d'elements quotidians, 
de la impossibilitat d'enterrar un fill degudament, de les lleis de passis, de les 
mobilitzacions forçoses... Es parlava dels sofriments socials que ajudaven la Comissió 
a recollir informació per dur a terme la tasca de pintar el marc en el que l'apartheid 
s'havia desenvolupat i mostrar l’estat en què havia deixat el país.  
 
En un estudi citat per Chapman376, sobre 429 testimoniatges, 213 afirmaven conèixer 
els responsables de les seves violacions de drets i 84 exposaven que aquests vivien a 
prop d’ells. 
 
Les declaracions eren esgarrifoses en molts casos i mostraven la desesperança de la 
població al llarg de dècades. "Quan el teu fill no apareixia a l'hora acordada, no 
                                              
375 Resposta a la roda de premsa realitzada a Barcelona el 7 de juny de 2000, un cop li fou 
concedit el Doctor Honoris Causa per la Universitat Pompeu Fabra. 
376 CHAPMAN, A. R., H. van der MERWE (2008), Op. Cit., p. 63. 
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pensaves mai que s'havia entretingut o estava a casa d'un amic. Agafaves les coses i 
sorties desesperada cap a hospitals, estacions de policia, dispensaris, centres de 
detenció i, finalment, al tanatori per veure si trobaves mort el teu fill", explica una dona 
del township d'Alexandra. La majoria dels declarants eren dones que en molts casos 
parlaven dels fets ocorreguts a persones del seu entorn. En d’altres ocasions, el 
llenguatge emprat feia referència altre cop a la comunitat, ja no només regional, sinó a 
la comunitat de dones o a la comunitat de lluitadors contra el règim d'apartheid. Frases 
com “els nostres fills”, “els nostres camarades”, “els nostres marits” eren constants, per 
bé que es parlava de la pèrdua d'un fill o d'un marit particular.  
 
Molts testimonis van mencionar el lideratge imprescindible de Mandela per a 
encoratjar-se a pensar en la reconciliació nacional. 

 
Without question reonciliation is necessary for the survival of our country. And I think i fit 
wasn’t for our president, it would perhaps have been harder for me and for many people 
like me, to even contemplate the possibility of reconciliation.(Durban Octubre 25, 1996) 
 

Les vistes, però, van mostrar un baix testimoniatge de gent jove que , com es veurà 
més endavant, va intentar esmenar-se a través de les anomenades vistes especials 
sobre la infància i la joventut. Però aquestes van tenir igualment un escàs èxit de 
convocatòria. 
 
La majoria de les vistes no eren retransmeses en directe, sinó que els periodistes 
seguien en comitiva els membres de la Comissió i passaven resums als informatius 
diaris. Els periodistes no van quedar al marge d'aquesta tensió emocional. En el seu 
llibre, Antje Krog, reportera de la ràdio pública sud-africana (SABC), explica que, a les 
dues setmanes de seguir la Comissió, es va sentir incapaç de continuar. I explica com 
l'endemà un psicòleg de la Comissió es va dirigir cap als periodistes de la següent 
manera:  
 

"Experimentareu els mateixos símptomes que les víctimes. Us trobareu sense forces, 
sense ajut, sense paraules. Feu exercici regularment, agafeu fotografies de les 
persones que estimeu, emporteu-vos la música que més us agradi i parleu molt entre 
vosaltres, actueu de terapeutes els uns dels altres (...).  
Des de llavors, el seguiment de les vistes es va fer des de fora de les sales i a través 
del circuit de televisió que les retransmetia i, quan hi havia plors, s'intentava aprofitar 
per escriure les cròniques."377  

 
Al final de cada testimoniatge, el president del Comitè en aquella sessió donava les 
gràcies al declarant i feia un recull dels fets més rellevants que el testimoni havia 
exposat. I en cada cas s'utilitzaven frases com "el seu estimat fill", "l'home ferm que 
estimava", "la pena que estava al seu cor", "la seva trista història", adjectivant de 
manera positiva aquells que ja no hi eren i ressaltant el coratge d'aquells que havien 
anat a testimoniar. 
 
Quan les vistes s'acabaven, les víctimes eren ateses per membres del Comitè de 
Reparacions i Rehabilitació que seria el cos de la Comissió amb el qual, a partir 
d'aquell moment, estarien en contacte tant per rebre suport psicològic com per 
gestionar-los tots els papers necessaris per rebre les compensacions que el Comitè en 
qüestió considerés adients. El pas pel CVDH havia finalitzat.  
 

                                              
377 KROG, A. (1998). Op. Cit., p. 37. 
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L'ANC ens posava dins de contamines de ferro, els que s'usen per les mercaderies. Cap 
ventilació. Quan fa fred, fa fred, Quan fa calor, fa calor. Sense menjar, sense aigua.. Quan et 
donen pà et sembla que és un pastís. Les quatre persones de la cel·la havíem de compartit un 
got d'aigua .  

Diliza Mtembu 
 

3.2.7.3.1.3. Les experiències de les víctimes durant i després de les vistes 
 
Quan el desplegament i la caravana de gent que portava la Comissió desapareixia, els 
barris tornaven a la normalitat. La major part de les víctimes s'havien quedat sense 
testimoniar i quedaven a expenses de rebre les anisades compensacions del Govern 
al més aviat possible. Amb tot, hi havia víctimes que havien pogut expressar-se i les 
seves declaracions passarien a formar part dels materials d'accés gratuït que 
qualsevol persona de tot el món podia utilitzar per entendre el que havia representat 
l'apartheid. En aquests informes no s'explicava el camí de tornada a casa i els 
sentiments d'aquesta gent. La Comissió va intentar que la sensació d'abandó no es 
produís i el Comitè de Reparacions i Rehabilitació va intentar dur a terme aquesta 
tasca amb eficàcia. Més enllà del suport psicològic puntual, es poden identificar 
diferents tipus de reacció de les víctimes després de les sessions. De fet, una de les 
raons de les vistes era transformar les seves vides. I acceptar-ho portava dificultats.  
 
El fet de testificar tenia vàries vessants a analitzar: l'alliberament, el perdó i la 
reconciliació. En la seva ponència, seguint el cas del township d'Alexandra, Belinda 
Bozzoli analitza el que ella anomena rituals de clausura, no de la vista en si, sinó a 
nivell personal, com un procés que ha d'acabar en algun punt, un cop alliberats tots els 
fantasmes del passat. Els comissionats, en fer el primer parlament a l'audiència, 
emfasitzaven ja aquest fet. La Comissió venia a escoltar, a oficialitzar el seu  dolor, a 
descobrir la història i la narrativa amagada d'un país i a conèixer quines eren les 
reparacions que la gent del país entenia que eren les justes i que l'Estat havia de 
proporcionar. A través d'aquest coneixement, la Comissió intentaria promoure la 
reconciliació de la gent sud-africana però no podia atorgar el perdó en nom de ningú; 
això quedava per cada individu present a la sala, en tant que persona única capaç de 
perdonar. 
 
Sembla que les vistes públiques com les organitzades des de la CVR no van acabar 
de constituir un espai apropiat perquè es dona un profund i genuí perdó. Com a mínim, 
un procés significatiu de perdó interpersonal hagués requerit la oportunitat per part d 
les víctimes de conèixer als perpetradors i entendre els seus motius. Més enllà del 
èmfasi de la CVR en el perdó i en la restauració de les relacions entre víctima i 
perpetrador, hi va haver ben poques oportunitats per a la interacció entre ells. 
 
Tampoc en la majoria de casos la CVR arranjava trobades privades abans o després 
als intercanvis que es donaven a les vistes públiques. 
 

The data point to the lack of succés of the TRC in mediating forgiveness between 
victims and perpetrators or even prompting minimalist expressions of forgiveness. The 
5th volume of the TRC report appears to recognise the limitation of their efforts. Under a 
section titled “reconciliation without forgiveness” the report acknowledges that a weak or 
limited form of reconciliation, without apologies by those responsible or forgiveness by 
victims, may be the most realistic  goal toward which to strive. 378 

 

                                              
378 CHAPMAN, A. Op. Cit.  
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Es distingeixen dues maneres de precipitar aquest ritual de clausura en les 
declaracions de les víctimes:379 
 
- La postura de les persones més febles. Eren les persones que havien mitificat la 

persona desapareguda: en aquests casos, difícilment el procés de la Comissió 
tenia efectes transformadors. Eren també les persones atemorides, incapaces 
d'anomenar persones a les vistes ni explicar la seva situació. Tot i els intents dels 
comissionats hi va haver alguns casos en aquest sentit. I tampoc en aquests casos 
actuava la suposada acció transformadora de la Comissió. Finalment, hi havia qui 
expressava la seva "feblesa" a través del plor. En aquests casos, l'audiència 
actuava com a suport, plorava amb els testimonis i reconeixia les seves penes i 
humiliacions. Normalment, un cop acabaven de testimoniar, aquestes persones es 
mostraven agraïdes pel sol fet d'haver pogut testimoniar i es podria dir que el ritual 
havia funcionat com a catarsi.  

- La segona postura és la de les persones d'aparença forta. Eren les persones que 
més fàcilment estaven disposades a oblidar. Els elements esgrimits per mostrar 
aquesta fortalesa van ser la dignitat personal davant l'opressor, la creença en Déu, 
la sort de tenir una família al costat i la confiança en la presència benigna de 
Mandela. En d'altres casos actuava la indignació i la ràbia, que ajudaven a treure 
les pors de manera virulenta, però amb resultats igualment reparadors. D'altres 
creien en la veritat i en el seu poder per cicatritzar ferides, tal i com anunciava la 
Comissió als seus cartells; "Revealing is healing".  

 
Malgrat que la CVR ha descrit als supervivents generalment coma persones amb 
capacitat de perdó i restauració personal, les evidències empíriques de les 
transcripcions de les vistes no testimonien aquesta descripció. Més aviat focalitzaven 
en la necessitat de persecució i càstig dels responsables d’ofenses. I malgrat que 
molts no veien malament la orientació restaurativa molts no evitaven passar per alt la 
voluntat d’emfasitzar que la justícia hauria de fer el seu curs.  
 
La CVR va intentar implicar a les víctimes de grans violacions de drets humans en un 
procés de justícia restaurativa a través de l’exposició dels seus relats, reconeixement 
públic i reparacions. I el cert és que allunyar als supervivents de la lògica retributiva va 
ser parcialment aconseguit per la CVR. Amb tot és inquietant observar com la mateixa 
CVR va menystenir les no poques veus de demanda de justícia retributiva, ja que 
presenta una falsa sensació del que realment es va poder assolir i marginalitza les 
veus discordants que no van entrar en el procés proposat. Mentre que la comissió 
empenyia cap a una forma de justícia que facilités la reconciliació, els supervivents 
demanaven justícia com un dret en si mateix, ja fos en la seva forma de justícia 
retributiva o restauradora. 
 
Algunes víctimes que van participar al workshop del Centre for Study of Violence and 
Reconciliation (CSVR) de 2001 a Ciutat del Cap, expressaren el seu ressentiment 
sobre la fusió que la CVR feia de perdó i reconciliació, i criticant especialment com 
actes individuals de perdó eren presos com a indicadors substituts de de reconciliació 
nacional. De fet en el capítol 5 del seu Informe (Chapter 9, Pp 435), la CVR escriu: The 
full disclosure of truth and an understanding of why violations took place encourage 
forgiveness. Però no té gaires elements que ho sustentin. De fet, la majoria de la gent, 
més que perdonar, el que demanava eren reparacions com a necessitat simbòlica per 

                                              
379 BOZZOLI, B.(1996). Op. cit., p. 17. 
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tancar el cicle. I aquí és on entrava el Comitè de Reparacions i Rehabilitació, com a 
últim esglaó per descansar en pau. 

 
 
3.2.7.3.2. Vistes sobre determinats esdeveniments 

 
 
Vaig sentir trets..., vaig córrer,..., vaig relliscar i vaig caure,... vaig volar cap a la porta principal, i 
allà vaig trobar al meu fill, assegut i mut, amb la cara del seu pare entre les mans, cobert de 
sang. Plorava i plorava, "pare, parla'm, parla'm....". Avui té 21 anys i encara es desperta a les 
nits "eixuga la sang, eixuga la sang de la cara del meu pare..." (Silenci) 
 
Només volia el meu fill. "No deixeu, que el vegi no deixeu que el vegi !" Però vaig retirar les 
cortines del furgó de la policia i el vaig veure fet a miques, quasi mort. Llavors el van tirar al 
carrer i el vaig veure morir... sense poder acariciar-lo.. Llavors la meva clau va caure a terra. 
"Què passa !? Què passa?!". Van cridar esverats. "És la clau de casa meva". (Silenci, s'aixeca 
la sessió) 
 
Vaig obrir la porta i la meva estimada amiga i camarada estava allà, dreta, "el meu fill encara és 
dins la casa, és dins la casa!" i mentre ho deia els seus cabells i la seva roba 
flamejaven...moriria el dia següent. Vaig entrar a la casa i vaig treure la seva filleta de la casa 
en flames i la vaig estirar a la gespa perquè la seva pell se m'escapava de les mans... Avui és 
aquí, amb mi, amb nosaltres. Gràcies a tots.   
 
 
En les vistes sobre esdeveniments específics, la Comissió es centrava no ja en 
experiències individuals, sinó en fets específics a l'entorn dels quals s'havien produït 
grans violacions dels drets humans. Aquestes vistes tenien com a missió explorar el 
context en el que s’havia produït el fet i s'involucrava a les sessions no només el 
testimoni de les víctimes sinó també el dels suposats responsables i experts amb 
coneixement específic del fet. Els casos escollits, seguint la tònica de la Comissió, 
eren casos-exemple representatius dels diferents models d'abús. En aquests casos, 
s'obria també la possibilitat que comunitats de gent o barris testimoniessin de manera 
col·lectiva a través d'algun dels seus representants; això va fer que aquestes sessions 
fossin un altre element de gran rellevància en l'actuació de la Comissió, que seguia, 
d’altra banda, els mateixos procediments i comptava amb els mateixos rituals que els 
de les vistes públiques. Finalment, es van dur a terme deu vistes sobre esdeveniments 
especialment significatius per a la història sud-africana: 
 
1. La revolta d'estudiants de Soweto, de 1976. 
2. La guerra de sis dies a Alexandra, de 1986, de resultes dels atacs als consells dels 

townships i els subsegüents Treason Trials. 
3. El conflicte d'incorporació de la reserva de KwaNdebele/Moutse. 
4. La matança de grangers a l'anterior província del Transvaal. 
5. L'emboscada anomenada "Cavall de Troia" de les forces de seguretat a Western 

Cape el 1985. 
6. La matança dels anomenats "Guguletu Seven" de 1986, després de la infiltració de 

membres de les forces de seguretat a les estructures del CNA, a Western Cape. 
7. La guerra dels set dies entre membres de l’Inkatha i el CNA a l'àrea de 

Pietermaritzburg, el 1990. 
8. Els "entrenats de Capriv", formats per les forces de defensa sud-africanes (SADF) i 

desplegats a la regió de KwaZulu-Natal com una força paramilitar encoberta, el 
1986. 
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9. La rebel·lió de Pondoland, el 1960, en resposta a la Llei d'Autoritats Bantus que 
preparava el camí de la independència de les reserves. 

10. La massacre de Bisho de 1992, en resposta a la campanya nacional de l'ANC per 
la llibertat de l'activitat política a les antigues reserves. 

 
No tots els casos van poder ser tractats, per manca de temps. Aquest tipus de vistes 
diferien de les de les víctimes perquè no existia la possibilitat de contra-interrogar un 
testimoni, les persones citades estaven obligades a comparèixer (segons la facultat de 
subpoena que tenia la Comissió) i els testimonis citats com a possibles responsables 
de violacions podien ser interrogats tant per advocats com per víctimes, així com pel 
personal i els comissionats de la Comissió. 
 
D'altra banda, la Unitat d'Investigació va fer especial èmfasi en els següents temes i 
institucions: 
- El Vlakplass o centre d'empresonament dels afores de Pretòria. 
- El Bureau de Cooperació Civil. 
- Les forces de seguretat a Kwa Zulu Natal. 
- El Mandela United Football Club liderat per Winnie Mandela. 
- La guerra química i biològica, amb Wouter Basson al capdavant. 
 
Alguns d’aquests caos van haver d'iniciar-se a porta tancada per la possibilitat que les 
víctimes que testimoniaven corressin perill. Aquests casos tenien també la seva 
vessant pública en una sessió posterior si així ho demanaven els advocats, tal i com 
van fer els de Winnie Madikizela-Mandela en el cas del Mandela United Football Club. 
 
El Mandela United Football Club o les "Winnie hearings"380 
 
En les vistes de víctimes del Comitè de Violacions de Drets Humans realitzades a 
Soweto, un dels temes recurrents era el rol del Mandela United Football Club a la zona 
i la implicació de Winnie Mandela, dona de Mandela i mare de la nació, en les seves 
activitats. La Comissió va decidir dur a terme una vista especial per esclarir els fets i, 
fent ús dels seus poders, va cridar a testimoniar Winnie Mandela en unes vistes que se 
celebrarien a finals del novembre del 1997. 
 
Aquestes vistes van ser un dels esdeveniments amb més repercussió internacional 
dels que la Comissió va dur a terme, amb seguiment similar a la posada en llibertat de 
Mandela. Al mateix temps, va ser un dels processos que va aixecar més controvèrsies. 
Winnie Mandela va ser cridada a testimoniar i va rebre innombrables mostres d'afecte i 
el suport de polítics i d’organitzacions. El símbol, la mare de la nació, generava 
adhesions inquebrantables. Però la Comissió comptava amb investigacions que 
concloïen que Winnie havia ordenat i tenia coneixement del rapte i mort d'un jove de 
catorze anys, i coneixia la mort d'almenys unes altres divuit persones. Les vistes es 
durien a terme en privat, però els advocats de Winnie Mandela van aconseguir que es 
fessin en públic per tal que el seu bon nom quedés impune davant de tot el país. 
 
El Mandela Football Club es va crear en honor a Winnie, a qui van demanar si podien 
usar el seu nom, com feien nombrosos equips del moment amb diferents personalitats 
populars. Tot començava un cop Winnie havia tornat a Orlando West (township de 
                                              
380 Per seguir el cas de Winnie Mandela a la Comissió de la Veritat són útils, principalment, els 
llibres de KROG, Antje (1998) Op cit., pp. 243-260, així com MEREDITH, M. Op. cit., pp 221-
270, on es fa un repàs de la seva trajectòria judicial fins a la seva compareixença a la 
Comissió. 
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Johannesburg) després del seu confinament a Bradford. Però ben aviat el club de 
futbol es va convertir en el cos de seguretat de Winnie Mandela amb afany proselitista 
i acusador insaciable de suposats informadors de la policia. El grup es va convertir en 
un cos de "vigilants" que interrogava a qui creia oportú a casa de Winnie Mandela. I 
van començar les acusacions de desaparicions, tortures i assassinats. Abans de la 
Comissió, Winnie va ser portada a judici en nombroses ocasions i sempre va negar 
tota implicació en els fets. Sempre va ser absolta excepte en una ocasió, en la qual va 
haver de pagar una multa de 15.000 rands. 

 
Les vistes públiques de la Comissió, presidides per Desmond Tutu, van ser 
esperpèntiques. Abans de començar les vistes, es van denunciar amenaces contra els 
24 testimonis que havien de declarar; al llarg de la vista, les amenaces van continuar, 
fins i tot als lavabos de l'edifici on s'estaven duent a terme les vistes.  
 
Les vistes en aquest cas parteixen d'una premissa totalment diferent a totes les de la 
Comissió on hi apareix gent acusada. En aquests casos, majoritàriament, els acusats 
expliquen els seus fets en una vista del Comitè d’Amnistia. En aquest cas, però, 
Winnie Mandela havia declarat que no tenia cap intenció de presentar una sol·licitud 
d'amnistia i la sessió es va fer com un esdeveniment especial dins de les vistes de 
víctimes. Winnie Mandela no necessitava dir la veritat i molts analistes consideraven 
que el millor que podia fer era seure, escoltar i callar i que, quan fos preguntada, havia 
de contestar amb evasives. 
 
Les sessions van començar amb els guardaespatlles de Winnie a la sala, i amb una 
mirada desafiant cap a les víctimes. Però aquestes van començar a parlar i a acusar 
directament a Winnie d'amenaces, d'ordenar el seu apallissament, de crema les seves 
cases i, fins i tot, d'assassinar. La desaparició i assassinat d'un jove de catorze anys, 
Stompie Seipei, va ser i és el símbol de tots els abusos duts a terme pel Mandela 
United Football Club i, en aquest cas, per Winnie Mandela. A les vistes de la Comissió, 
els testimonis van implicar Winnie Mandela en la seva tortura i desaparició amb gran 
profusió de detalls. Un dels moments més durs de les vistes va ser la declaració 
d'Albertina Sisulu, dona de Walter Sisulu, líder de l'ANC i company de fatigues de 
Mandela, i per tant amiga personal de Winnie mentre els seus homes eren a presó. De 
manera indirecta, a través d'un registre d'entrada a un hospital on treballava Albertina 
Sisulu, i on constava la seva firma, s'implicava Winnie en la tortura d'uns joves del barri 
de Soweto. En la vista, Albertina va negar que la lletra de l'informe fos seva i 
visiblement irritada va sortir de la sala, traient-se de sobre l'intent d'abraçada de 
Winnie Mandela.  
 
En el seu testimoniatge Winnie no va reconèixer cap falta, cap acusació, es va mostrar 
indignada amb les preguntes i va fer servir la seva posició simbòlica per obviar tots els 
comentaris que es vertien sobre ella. Molts testimonis van exaltar la seva lluita contra 
l'apartheid. Però aquest no era el tema. Winnie Mandela es mantenia inalterable, tot i 
les terribles evidències i contradiccions amb les que havia incorregut. “Això és ridícul”, 
etc... Quan la senyora Mandela començava a mostrar-se vulnerable, Desmond Tutu va 
entrar en joc i va demanar en públic a les víctimes presents que miressin endavant 
amb l'horitzó de la reconciliació. I llavors es va improvisar una abraçada entre Winnie 
Mandela i la mare de Stompie Sempei, que va tornar a la cadira desolada. La vista 
encara va acabar amb un acte més de teatre per als mitjans de comunicació. Tutu va 
agafar el micròfon i es va dirigir a Winnie Mandela en els següents termes: 
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I acknowledge Madikizela-Mandela's role in the history of our struggle, and her 
indomitable spirit... Many, many love you. Many, many, say you should have been 
where you ought to be, the first lady of this country. 
I speak to you as someone who loves you very deeply. Here are people out there who 
want to embrace you. I still embrace you because I love you. There are many out there 
who would have wanted to do so if you were able to bring yourself to say  "something 
went wrong", and say, I'm sorry, Im' sorry for my part in what went wrong... I beg you I 
beg you... I beg you please... You are a great person. And you don't know how your 
greatness would be enhanced if you were to say , "I'm sorry, things went wrong. Forgive 
me.".   I beg you. 381 
 

La resposta de Winnie va ser la següent:  
I'll take this opportunity to say to Stompie's mother how deeply sorry I am. (...) I ams 
saying it is true, things went horribly wrong. I fully agree with that and for that part of 
those painful years when things went horribly wrong... for that I'm deeply sorry. 382 
 

Les paraules van sonar extraordinàriament buides i la premsa així ho va reflectir els 
dies següents. Però Mandela va sortir triomfadora, com a mínim per a tots els que 
entenien que la lluita contra l'apartheid era una lluita justa, i pels que demanar perdó 
per aquests fets era un deshonor. La senyora Mandela havia honorat una part 
important de la població negra supervivent, que no víctima. Però, amb tot, de resultes 
de les paraules amables dedicades per Tutu, la senyora Mandela havia dit públicament 
que les coses havien anat malament... Per a molts, aquest fet havia de ser interpretat 
com una petita victòria més de la Comissió. 
 
En el seu informe final, la Comissió es va mostrar molt dura amb Winnie Mdikizela-
Mandela i el Mandela United Football Club. Van ser acusats públicament de ser 
responsables de Grans Violacions de Drets Humans sense cap ambigüitat. La senyora 
Mandela podria ser portada a judici. 

 

Figura 18. Die Burger 17/7/1997    Figura 19. Stidy, Natal Witness 24/11/1997 
 

 
 
 

                                              
381 KROG, A. (1998). Op. cit., p. 259.  
382 MEREDITH, M. (1999) Op. cit., pp. 269-270. 
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3.2.7.3.3 Les vistes especials 
 
La intenció d'aquestes vistes era analitzar els patrons d'abús dels quals havien estat 
objecte determinats grups i individus. S'intentava obtenir les experiències dels grups 
que havien estat més vulnerables i que havien sofert grans violacions de drets 
humans. En aquests casos, es feia especial atenció a la manera com, en un futur, es 
podrien prevenir violacions de drets humans, així com a la formulació de 
recomanacions per promoure la reconciliació. Les vistes que es van dur a terme van 
ser les següents: 
 
Vistes sobre la situació d'infants i joves 
 
Descriu els efectes devastadors de l'apartheid en aquests col·lectius i la lluita de les 
associacions joves contra l'apartheid. Aquestes vistes van ser molt demandades per 
organitzacions no governamentals perquè consideraven necessari oficialitzar també la 
situació d'infants i joves durant l'apartheid i, sobretot, les conseqüències físiques, 
psíquiques i morals de cara a futures polítiques generals del país. Les ONG van ser 
les responsables de dur a terme les tasques preparatòries d’aquest tipus de vistes. La 
majoria dels que van testificar eren majors de divuit anys, però, de resultes dels inicis 
d'aquestes vistes alguns, pocs,  joves i menors van comparèixer per explicar les seves 
experiències.  
 
Vistes sobre la situació de les dones 
 
La Comissió va observar ben aviat que la majoria de dones que anaven a testificar no 
ho feien per violacions sofertes per elles mateixes sinó que ho feien en nom d'altres 
víctimes, desapareguts, etc... Normalment, eren el sofriment viu d'una víctima de 
l’apartheid que ja no hi era. En aquestes vistes es va donar l'oportunitat de parlar de 
les víctimes des d'una perspectiva estrictament femenina.  

 
D'acord amb les vistes, el 54.4% de les persones que van testificar eren dones, mentre 
que les persones que van testimoniar com a víctimes directes constituïen un 43.9%; en 
determinades regions com East London s'arribava únicament al 23.9%. A les vistes es 
va fer patent un alt grau de sexisme a totes les parts en conflicte. A les vistes es van 
exposar casos d'agressions físiques i psicològiques amb múltiples exemples i 
testimonis sobre les atrocitats dutes a terme des de l'Estat, sobretot en els 
interrogatoris. També es va tractar el patiment de les dones fora de les presons, 
sobretot a través dels confinaments en regions desconegudes, i com les diferents 
vexacions afectaven les seves relacions personals. Finalment, es va fer un apunt 
especial sobre les dones com a agents responsables de violacions de drets humans. 
De totes les demandes d'amnistia que la Comissió va rebre, i de les que es té 
constància del sexe, només un 1% han estat de dones. 

 
Vistes sobre el servei militar obligatori 
 
El servei militar obligatori no es podia considerar, en si,  una violació de drets humans, 
però les vistes van demostrar que també eren víctimes aquells que havien estat 
obligats a defensar un sistema que els era repulsiu. Era una manera de donar, a 
aquells que havien sofert, l'oportunitat de reflectir les seves experiències, especialment 
les rebudes en contra de la seva voluntat a l'exèrcit i a la policia sud-africana a les 
fronteres, durant l’ocupació de Namíbia o als townships. S'analitzaven els casos 
d'estrès i traumes psicològics que havien romàs en aquests individus, així com els que 
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havien hagut de patir de rebot les seves famílies. Així mateix, es van presentar 
nombrosos casos de testimonis que es mostraven orgullosos d'haver estat a l'exèrcit i 
a la policia com a elements claus per lluitar contra el comunisme i aconseguir fer de 
Sud-àfrica la fortalesa capitalista que Àfrica necessitava. Les vistes van analitzar 
també la situació de les persones que, per evitar l'obligació d'anar a les forces 
armades, havien decidit exiliar-se del país. 
 
Finalment, com en cada cas en aquestes vistes, es duien a terme un conjunt de 
recomanacions per la rehabilitació i la reconciliació de la gent que havia sofert 
aquestes experiències. 
 
Totes les transcripcions d'aquestes vistes es guarden als Arxius Nacionals a Pretòria. 
 

 
3.2.7.3.4. Vistes institucionals 

 
L’intent més important de la comissió per desenteranyinar els elements estructurals 
dels sistema d’apartheid van venir de de les vistes específiques sobre institucions i 
sectors concrets. Aquest tipus de vistes representava a la vegada una de les 
innovacions de la Comissió respecte de les comissions que havien existit fins llavors. 
 
El comitè de violacions de drets humans aportava ben poca llum al respecte del 
perquè s’havien produït els abusos i en com el sistema d’apartheid els va encoratjar i 
autoritzar. Les vistes institucionals i sectorials pretenien corregir la individualització de 
casos molt lligats als fets i no als orígens ideològics dels mateixos. Aquestes vistes 
haurien de ser la punta de llança per realitzar les recomanacions de canvis 
institucionals que trenquessin els llegats de l’apartheid. I malgrat tot, la informació que 
se’n va extreure va ser minsa, i es va comprovar el trist corporativisme de moltes 
institucions.  
 
A les vistes institucionals, la Comissió havia de recollir informació sobre diverses 
professions, institucions i organitzacions que havien jugat un paper important en 
l'apartheid i havien facilitat o comès actes contra els drets humans, o havien actuat de 
manera negligent per tal que aquests drets no fossin preservats.  
 
Les vistes en qüestió van generar uns extraordinaris debats, especialment les relatives 
al paper dels col·lectius mèdics i legals. Les vistes van mostrar la responsabilitat i la 
manca independència d’institucions clau que van cooperar amb el règim d’apartheid i 
van mostrar-se absolutament complaents amb els seus objectius. És flagrant el cas del 
South Africa Medical and Dental Council, incapaç de denunciar els abusos dels drets 
humans realitzats pels seus mateixos membres. És cert que algunes institucions van 
sentir-se concernides i van realitzar al seu si una certa introspecció (la Unitat de 
Witswatersrand per exemple). Però en pocs casos es va reconèixer la complicitat amb 
la violació de drets humans. Amb tot, a partir de les vistes algunes organitzacions es 
van reestructurar i, amb el temps, els alts càrrecs han anat desapareixent de manera 
pausada i discreta. 
 
Les vistes institucionals dutes a termes van ser les següents: 
- Sector Sanitari 
- Sector Legal 
- Mitjans de Comunicació 
- Sector empresarial 
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- Estaments religiosos 
 

3.2.7.3.4.1. Vistes sobre el paper del sector sanitari 
 
En les vistes del CVDH moltes persones havien acusat certs membres del sector 
sanitari d'haver actuat en contra dels principis mèdics i dels drets humans. La 
Comissió va iniciar unes vistes per determinar el paper dels departaments de salut 
durant l'apartheid, així com els de les facultats i cossos auxiliars dels metges per tal 
d'esclarir quin havia estat el seu tarannà. Tota la informació sobre persones individuals 
acusades seria posteriorment transmesa a les corts de justícia si es considerava 
convenient. 
 
D'acord amb les vistes de la Comissió, es va arribar a la conclusió que la Medical 
Association of South Africa (MASA), els seus comitès i els grups d'interès que la 
conformaven van incomplir el seu deure d'atendre la salut de la població en no tenir en 
compte mai els efectes socio-econòmics de l'apartheid sobre la salut de les persones, 
especialment negres, que haguessin necessitat de major atenció. A la vegada, 
s’acusava  l'Associació de no haver tingut en compte que la segregació suposava un 
diferent tracte en els serveis a les diferents comunitats, tant quantitativament com 
qualitativament, ni de tenir en compte les diferències pressupostàries i què significaven 
en l'atenció a un o altre grup. 
 
Així mateix, s'acusa al Departament de Salut de l'antic règim de no dotar d'una mínima 
infraestructura mèdica els negres sud-africans i, especialment, en aspectes com la 
salut mental i els sistemes d'assistència primària. D'altra banda, es denunciava que 
múltiples institucions no admetien metges negres i, si ho feien, en cap cas tenien el 
mateix tracte i oportunitats que els altres. La mateixa formació de molts metges de 
presons no era igualment la mínima exigida per al lloc de metge en aquestes 
institucions. També s'acusa el personal sanitari de no tractar correctament a detinguts i 
presoners. 
 
Al llarg de les vistes es va fer especial èmfasi en el paper dels metges de districte, als 
que s'acusa d'haver estat incapaços de mostrar evidències d'abusos i tortures en 
moments d'esdeveniments violents o de no iniciar els passos correctes per denunciar 
els abusos. 
 
D'altra banda, es carrega fortament contra la South African Nursing Council (SANC) a 
qui s'acusa de no haver estat capaç de denunciar la segregació, de no enfrontar-se a 
les autoritats locals que no permetien l’atenció d'emergència en casos d'accidents de 
persones negres. 

 
Es fa un repàs de la manca de suport psicològic als membres de les forces armades 
que sofrien traumes de resultes de la seva implicació en operacions a townships i 
fronteres i s'acaba amb la denúncia de la continua col·laboració en la creació d'armes 
biològiques usades contra individus. 
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Figura 20. Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Sowetan 23/6/1997 

 
 

3.2.7.3.4.2. Vistes sobre el paper del col·lectiu legal 
Una de les vistes menys reeixides i, per les quals la Comissió va mostrar una major 
decepció, van ser les que tenien l’objectiu de determinar el paper del col·lectiu legal 
com a factor legitimador de l'apartheid al llarg dels anys en que l'Estat es sustentava 
sobre l'aparell judicial com a garant del sistema (especialment entre 1950 i 1980; ja 
que a partir de 1980 l'estat d'excepció deixa les regnes de la llei en moltes ocasions al 
mateix Govern). 
 
La comunitat legal, a través dels seus principals òrgans i organitzacions, va rebre la 
següent missiva: 
 

It is not the purpose of the hearing to establish guilt or hold individuals responsible; the 
hearing will not be of a judicial or quasi-judicial nature. The hearing is an attempt to 
understand the role the legal system played in contributing to the violation and/or 
protection of human rights and to identify institutional changes required to prevent those 
abuses which occurred from happening again. We urge all judges both serving and 
retired to present their views as part of the process of moving forward.383 

 
Els resultats de la demanda van ser decepcionants. Molts pocs jutges i magistrats van 
enviar escrits donant el seu punt de vista i, encara menys, es van decidir a testificar a 
les vistes.384  
 
La Comissió va establir que part de la raó de la llarga vida de l'apartheid era 
conseqüència de que totes les accions que duia a terme el partit nacional estaven 
emparades per la llei. Els jutges van iniciar un període de connivència amb el govern 
en l'aplicació de les lleis, a partir de la nova legislació de l'apartheid. En la majoria de 
                                              
383 Veure TRC, Final report, volum 4, capítol 4, paràgraf 3. 
384 A l'informe final apareixen totes les institucions i organitzacions que van enviar informes al 
respecte, així com totes les persones que es van decidir a participar en el procés. Veure TRC, 
Final report, volum 4, capítol 4. 
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casos es va provar que existia una política de qui tacet consentire (aquell que calla 
consenteix), d'omissió i inacció, però part de la professió va participar activament en la 
defensa de l'apartheid a les corts de justícia. La Comissió posa un important nombre 
d'exemples, que van des de la negació de tortures per a l'obtenció de declaracions, a 
l'encobriment de policies i metges sobre l'estat dels detinguts, la negativa a l'entrada 
de negres a les associacions d'advocats , o el fracàs a l'hora de posar la justícia a 
disposició de tots els ciutadans.385 
 
D'altra banda, es constata una duresa i una severitat en les penes, per acusacions de 
poca importància, úniques al món. I especialment en els casos que afectaven a la 
comunitat negra. 
 
La Comissió fa, a la vegada, una defensa encesa dels pocs juristes que van esmerçar-
se a defensar la gent de les injustícies de l'apartheid, tot i que certes veus els 
assenyalessin com a col·laboracionistes del règim. 

 
Molts jutges van justificar la seva incompareixença emparant-se en la independència 
que havia de tenir el cos judicial en el futur i que una compareixença podia 
comprometre. La Comissió va respondre que la independència, necessària i desitjable, 
no tenia res a veure amb el fet que es parlés d'un règim passat que era la raó principal 
i única de la creació de la Comissió, creada justament amb un horitzó temporal.  
 
La Comissió es queixa, a més, de la falta de tacte d'un col·lectiu que no entén el rol 
històric que havia de prendre la Comissió. És possiblement el col·lectiu que menys va 
participar a la CVR,  un dels fets que més ha disgustat la Comissió de tots els 
problemes que va haver d'afrontar.386 
 
 

3.2.7.3.4.3. Vistes sobre el paper dels mitjans de comunicació 
 
La Comissió va considerar que el paper dels mitjans de comunicació també havia de 
ser objecte d’anàlisi per tal d'acomplir allò que establia el mandat, és a dir, donar una 
informació el més entenedora possible del que havia succeït a Sud-àfrica. Òbviament, 
un dels instruments centrals per controlar l'opinió pública eren els mitjans de 
comunicació. A mitjan setembre de 1997 es van dur a terme les vistes a la mateixa seu 
de la televisió pública sud-africana, la SABC. 
 
L'acusació principal que rebien els media era la d'haver creat un núvol en el qual la 
cobertura de les violacions dels drets humans era possible. No és estrany que entre 
els membres de la professió hagués fet fortuna la frase que deia que gràcies als media 
"es va aconseguir fer que el cas Biko fos acceptable". 
 
Donat el baix pressupost amb el que es comptava, es va decidir focalitzar les 
investigacions en tres camps: 
- Els mitjans audiovisuals, especialment la televisió pública sud-africana (SABC), la 

Bophuthatswana Broadcasting Corporation (BOP TV) com a cas paradigmàtic i, en 
menor mesura, el cas de Radio Freedom com a ràdio de propaganda de l'ANC. 

                                              
385 Veure TRC, Final report, volum 4, capítol 4, paràgraf 34. 
386 Per entendre el rol dels jutges en l'apartheid i específicament els debats de la professió a 
l'entorn de la Comissió és imprescindible el llibre de DYZENHAUS, D. (1998), Truth, 
Reconciliation and the Apartheid Legal Order. Aquest llibre ha aparegut també a Anglaterra 
sota el nom de Judging the judges, Judging Ourselves. (Hart Publishing Oxford, 1998) 
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- Els mitjans escrits, posant especial èmfasi en el paper dels periodistes negres i el 
paper de la premsa afrikaner. 

- La relació entre els media i l'Estat que va incloure els testimonis dels sindicats dels 
mitjans de comunicació, de periodistes que a títol individual van donar llum sobre 
els motius d'"els silencis de la premsa", i de membres de l'Estat sobre com 
funcionava aquest sistema. 

  
La Comissió va establir que les restriccions de llibertat de comunicació havien jugat un 
paper important en la generació de grans violacions de drets humans a través de la 
impunitat que donava el silenci informatiu. No només això, la censura s’estenia arreu i 
sobretot l'auto-censura de molts periodistes, especialment durant el període 1985-
1986.387 Més d’un centenar de lleis controlaven publicació i l’emissió de continguts.  
 
Aquesta auto-censura i un llenguatge que matisava totes les accions del règim van ser 
especialment actives en els mitjans de llengua anglesa. La falta d'independència 
queda clara en els acords als que arribaven el Govern i el Sindicat de la Premsa 
Diària, segons els quals no es publicarien temes que exposessin les accions de les 
forces de seguretat. 
 
El tancament d'alguns diaris com “The World” o el “Rand Daily Mail” es relacionen amb 
la incapacitat dels editors de suportar la pressió del Govern i, per tant, de mantenir una 
certa independència. En canvi la premsa afrikaans va optar directament per donar 
suport a l'apartheid i a les actuacions de les forces de seguretat. 
 
El racisme i el sexisme en la contractació de mà d'obra també va entrar en la indústria 
dels mitjans de comunicació, especialment en els mitjans públics. La SABC va 
admetre, a més, la seva participació en operacions de cooperació amb els serveis 
d'espionatge sud-africans, moltes vegades obligant el personal a actuar en contra de 
la seva voluntat.  

 

 
Figura 21. Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Sowetan 19/9/1997 

                                              
387 L'explicació detallada d'aquesta situació es pot trobar al Final report, volum 4, capítol 6 o al 
llibre de KROG, A. (1998) Op. cit.,  periodista que va cobrir la CVR des de la SABC.  
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3.2.7.3.4.4. Vistes sobre el paper del sector empresarial388 

 
La Comissió va intentar establir el paper dels empresaris sud-africans i els de les 
multinacionals instal·lades al país com a element central en el manteniment de 
l'apartheid.  En les vistes, els temes principals a tractar eren les relacions dels 
empresaris amb el Govern, les conseqüències de les reserves de treballadors als 
bantustans, les diferents escales salarials, la diferència de recursos entre comunitats, 
la impossibilitat dels treballadors d'organitzar-se sindicalment i el control dels 
moviments de població per motius laborals, entre d'altres. 
 
Durant les vistes van aparèixer diferents punts de vista i respostes en funció dels 
sectors, i de tots els sindicats i organitzacions citats a declarar només les associacions 
blanques Mineworkers’ Union i la South African Agricultural Union van refusar 
participar a les vistes.  
 
Les empreses privades sud-africanes, tot i la important força de l'Estat en l'economia 
amb esquemes fortament intervencionistes, van ser un eix central sobre el que va 
pivotar l'apartheid durant anys. Les empreses i especialment les de la indústria minera, 
estaven involucrades en el procés de disseny polític de mesures econòmiques per les 
que s'hauria de regir el país. Altres companyies es beneficiaven de la col·laboració 
amb les forces de seguretat i, moltes d'altres, a través del context racial en el que es 
movien, podien treballar uns costos de mà d'obra mínims, un alt control dels fluxos de 
treballadors i observar una seguretat laboral mínima de resultes de la inexistència de 
sindicats.  
 

Finalment, les associacions d'empreses o empreses individuals van ser incapaces de 
reconèixer qualsevol implicació en el disseny de les iniciatives de les forces de seguretat 
del règim, especialment en el sistema de gestió de seguretat nacional del qual n'eren 
directament beneficiaris (especialment els empresaris de la indústria bèl·lica). 

 
Així mateix, va quedar clar que la indústria agrícola va tenir un accés privilegiat a la 
terra, per motius històrics, però també per les lleis d'apartheid. 

                                              
388 L'explicació detallada d'aquesta situació es pot trobar a TRC, Final report, volum 4, capítol 2.  
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Figura 22. Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Weekly Mail and Guardian 12/11/1997 

 
 

3.2.7.3.4.5. Vistes sobre el paper de les comunitats religioses389 
 
La majoria de les principals esglésies cristianes van beneir el sistema d'apartheid, 
algunes de manera explícita i d'altres tàcitament, com el sistema garant de la 
civilització cristiana. Eren esglésies amb el suport del règim, amb privilegis que altres 
comunitats religioses no tenien. 
 
Moltes d'altres van patir òbviament problemes, amb boicots de les seves activitats, 
persecució de líders religiosos etc. Es va considerar essencial que aquesta 
transformació que s'estava duent a terme en el país comptés amb la forta implicació 
de les comunitats religioses donada la importància de la reconciliació en el món 
religiós. De fet, moltes d'aquestes comunitats ja s'havien posat en contacte i havien 
iniciat discussions entre elles. D'aquestes discussions han sortit alguns treballs 
interessants que donen el punt de vista de les diverses esglésies davant els diferents 
testimoniatges a realitzar a les vistes de la Comissió.390   
 
Finalment, un total de quaranta-una comunitats religioses van presentar els seus 
informes o van enviar representants a les vistes de la Comissió. Tot i que la majoria de 
les esglésies hi estaven representades, es van trobar a faltar, com a mínim, dues 
comunitats religioses importants: la Nederduitse Hervormde Kerk, la Afrikaanske 
Protestantse Kerk i la Gereformeerde Kerk (tot i que alguns dels seus membres van 
testimoniar a títol individual). De fet de l’Església reformada Holandesa era la principal 
església entre els afrikaners i la seva posició havia de tenir sense dubte repercussió al 
resta d’esglésies seguides per la comunitat afrikaner. També per a la seva transició a 
la dignitat multiracial. De les esglésies afrikaans, varen testimoniar l’Església 

                                              
389 L'explicació detallada d'aquesta situació es pot trobar a TRC, Final report, volum 4, capítol 3.  
390 És el cas del llibre editat per BOTMAN, R., R. PETERSEN, (1996). To remember and to 
heal. Theological ans Psycological Reflections on Truh and Reconciliation, Cape Town: Human 
And Russeau. 
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Reformada Holandesa (DRC) i la Apostolic Faith Mission, així com 4 testimonis 
individuals de les Esglésies reformades de Sud-àfrica (RCSA). Cal mencionar també la 
Uniting Reformed Church of South Africa (URCSA) de parla afrikaans que va fer una 
de les intervencions més llargues davant la comissió. 
 
La Comissió va establir que les principals esglésies cristianes, religió dominant a Sud-
àfrica, van promoure la ideologia de l'apartheid. Com a exemples cita la promoció de 
l'ensenyament teològic i bíblic d'acord amb els principis d'apartheid com feia l'Església 
Reformada Afrikaner, principal suport moral de l'apartheid. Moltes de les altres 
esglésies tenien també una línia clarament racista i, la gran majoria, en general de 
parla anglesa, practicaven l’anomenat apartheid eclesiàstic, nomenant sacerdots en 
determinades congregacions en funció del color de la pell i pagant-los igualment de 
diferent manera.  
 
Les esglésies fornien els diferents cossos de seguretat amb capellans que eren pagats 
i vestien uniformes com els dels soldats i gaudien del mateix tracte i rang que si fossin 
militars de carrera. En la gran majoria d'expedicions a les fronteres i als townships els 
capellans eren part important dels alts càrrecs del destacament, donant cobertura 
moral a aquestes actuacions.  
 
La comunitat religiosa es va declarar responsable a la vegada d'inspirar més conflictes entre 
comunitats a través de disputes religioses (anti-semitisme, anti-islamisme, etc...).  
 
Tots els grups que van comparèixer davant de la Comissió van assumir la responsabilitat 
d'haver actuat de manera còmplice amb el règim d'apartheid.391 
 

3.2.7.3.5. Les vistes dels partits polítics 
 
La Comissió va donar l’oportunitat als diferents partits polítics de presentar les seves 
versions sobre les causes que havien portat a l'enfrontament durant les dècades 
anteriors. A la vegada, s'exigia que en la declaració es presentés un informe on 
s'exposés tota relació i responsabilitat amb cada gran violació de drets humans 
coneguda. En la majoria de casos, les vistes es van desenvolupar en dues fases. En la 
primera, la Comissió permetia als partits polítics  fer les seves declaracions i es 
limitava a fer preguntes per tal de clarificar possibles conceptes. En la segona fase, la 
Comissió iniciava un interrogatori complet basant-se en l'estudi detallat de les anteriors 
declaracions i informes posats en relació a l'evidència sorgida a les altres vistes de la 
Comissió i a les exposades per l'equip de recerca. 
 
La primera ronda de presentacions d'informes dels diferents partits polítics es va iniciar 
l'agost de 1996. 
 
L'informe del Partit Nacional, que FW de Klerk va presentar el 20 d'agost, va decebre 
extraordinàriament per la falta de reconeixement d'una mínima culpa respecte al que 
havia succeït a Sud-àfrica en les dècades d'apartheid. Tal com va comentar De Klerk 
en la presentació de l'informe: 
 

                                              
391 És imprescindible per atacar aquest tema la tesi de ELS, Cornelius Wilhelmus. (2007) 
Reconciliation in Southern Africa: The Role of the Afrikaans Churches. A Historical and 
Analitical Study of the Contributions of the Afrikaans Churches to the Process of Reconciliation 
in Southern Africa, with special Refernce to their Response to the Work on the Tructh and 
Reconciliation Commission. December 2007. University of Pretoria. 



 323

In dealing with the unconventional struggles from the side of the government I want to 
make it clear from the outset that within my knowledge and experience, they never 
included the authorisation of assassination, murder, torture, rape, assault, and the like. I 
have never been part of any decision taken by Cabinet, the Stete Security Council or 
any Comitee authorising or instructing the commission of such gross violations of 
human rights, (...) directly or indirectly.392 

 
En la segona ronda de testimoniatges dels partits polítics, De Klerk va mantenir 
aquesta posició. El 15 i 16 de maig de 1997 la Comissió ja havia escoltat nombrosos 
testimonis de brutalitat llargament publicitats pels mitjans de comunicació i s'esperava 
la segona declaració amb expectació. De Klerk va demanar perdó en termes generals 
per la política d'apartheid, però va seguir negant tota autorització de violència amb 
finalitats polítiques i, personalment, va declarar que totes les acusacions contra ell 
sobre coneixement dels fets eren una falsedat. Davant d'aquesta posició, l'arquebisbe 
Desmond Tutu va queixar-se públicament de la reacció de De Klerk i del Partit 
Nacional, denunciant que, en privat, De Klerk havia admès les culpes del seu partit. 
Tutu va rebre llavor demandes de retractació que mai van arribar a produir-se. És 
interessant referir-se al Comitè d'Amnistia i a les declaracions d'antics membres de les 
forces de seguretat que, com veurem, van implicar directament certs membres del 
Govern. En aquestes vistes, De Klerk va tornar a testimoniar i va seguir negant tot 
coneixement personal de violacions o d’ordres per dur-les a terme. 

 

 
Figura 23. Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Weekly mail and guardian.  28/10/1999 

 
En un inici, l'anterior president, PW Botha, va negar-se a col·laborar amb la Comissió, 
però finalment va accedir a parlar en privat amb el president Tutu. D'acord amb 
informacions periodístiques del moment, Botha havia dit: "No sóc culpable de cap fet 
pel qual hagi de demanar perdó o demanar amnistia. I, per tant, no tinc cap intenció de 
fer-ho. No he d'amagar res".393 Segons les informacions, li va demanar a Tutu una 
llista amb tots els temes que volia que fossin explicats i, al cap de quasi un any, eren 
efectivament contestats en un informe d'exoneració de més de 1.800 pàgines. No va 
ser l'última vegada que Botha tindria escaramusses amb la Comissió. El 5 de 
desembre de 1997, la Comissió el va citar perquè respongués sobre certs aspectes del 
funcionament del Consell de seguretat de l'Estat, d'acord amb el poder de la Comissió 
de citar a declarar per aprofundir en les investigacions (secció 29 de la llei). Botha no 

                                              
392 NATIONAL PARTY. Submission to the Truth and Reconciliation Commission, by Mr. F.W. 
De Klerk, lader of the National Party, 20 d'agost de 1996, p. 8. 
393 “Cape Times”, 22 de novembre de 1996. 
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hi va comparèixer i es van presentar càrrecs judicials contra ell. El judici amb la 
declaració de Desmond Tutu com a testimoni va acabar amb la sentència del 21 
d'agost de 1998 i amb la imposició d’una multa de R10 000 o amb 12 mesos de presó 
per no haver obeït l'ordre de subpoena de la Comissió. 
 

Figures 24 i 25. Font: (esquerre) Finlay. City Press- Just abans de comparèixer al judici per no presentar-
se a testimoniar. 1998 (dreta) Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Sowetan 17/4/1998 
 
 
El Partit Democràtic no va tenir gaire problemes amb la presentació de l'informe ni amb 
les preguntes de la Comissió en la segona ronda.394 
 
L'Inkatha Freedom Party va presentar un document exhaustiu en el qual no admetia 
cap falta en la reacció de violència pública de la darrera dècada. Amb tot, el líder 
Buthelezi, encarregat de presentar l'informe, va demanar disculpes de manera llarga i 
vehement per la possible violència que haguessin pogut generar membres del seu 
partit. D'acord amb l'informe, l'Inkatha anunciava la intenció de demanar als seus 
membres que testifiquessin al Comitè d'Amnistia de la Comissió. De tota manera, hi 
havia una gran oposició a fer-ho ja que les acusacions rebudes pels quadres d'Inkatha 
d'estar darrere de la violència de finals dels vuitanta i principis dels noranta, en 
col·laboració amb les forces de seguretat podia excloure'ls de l'amnistia si els 
membres de la comissió eren molt estrictes amb els principis de Norgaard.  
 
El líder del Ciskei d'Inkatha va declarar sobre la matança de Bisho, va demanar perdó 
per la seva actuació, però va declarar que la situació se li havia escapat de les mans.  
 
El Congrés Nacional Africà va presentar el seu informe a través de l’actual president i 
el llavors vice-president del Congrés, Thabo Mbeki. L'ANC va donar a la Comissió 
còpies dels seus informes interns sobre la situació als camps de detinguts del Congrés 
a l'exili, en els anomenats Informes de les Comissions Motsuneyane (1993) i Skweyiya 
(1992), on es recollien tots els noms de les persones que hi havien mort. Mbeki va 
reconèixer que alguns dels seus membres havien actuat fora de les lleis establertes i 
va justificar l'ofensiva dels anys vuitanta d'acord amb la terrible repressió del règim que 

                                              
394 DEMOCRATIC PARTY. La Democratic Party Submission to the Truth and Reconciliation 
Commission de 20 d'agost de 1996, és un compendi de bones intencions, que explica la lluita 
contra l'apartheid des del Parlament tot i que no amaga que la seva posició era molt dèbil i, per 
tant, la possibilitat de governar i equivocar-se va ser nul.la. De manera explícita, es presenta 
com una submissió no auto-complaent. 
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havia fet que alguns elements malinterpretessin la política que dissenyava el Congrés. 
En general, els termes de la presentació estaven molt propers a l'auto-exoneració i 
això va portar bastants problemes a la Comissió. Amb tot, en termes de responsabilitat 
moral, els mitjans de comunicació i els analistes polítics van estar d'acord que en una 
hipotètica competència amb el Partit Nacional, els seguidors de Mandela havien 
quedat en millor posició. Molts membres del Congrés no eren partidaris de presentar 
sol·licituds d'amnistia perquè consideraven immoral haver-se de posar al mateix nivell 
que els defensors del sistema d'apartheid, però Mbeki, en el seu Parlament, havia 
declarat que aquesta opció seria desitjable. En el mes de novembre, quadres 
importants de l'ANC van declarar que els seus membres no havien de sol·licitar 
l'amnistia perquè havien lluitat en una guerra justa. En aquest punt, per primera 
vegada, Desmond Tutu va anunciar que, si aquesta posició no canviava, la Comissió 
hauria de buscar-se un altre president. La llei que regia el TRC no parlava de guerra 
justa sinó de grans violacions de drets humans per ambdues bandes i ningú més tenia 
la facultat d'atorgar-se amnistia. Finalment, una reunió entre la vice-secretaria general 
del Congrés, Cheryl Carolus, i Tutu va calmar els ànims. Dies abans, membres del MK 
(braç armat) havien decidit presentar sol·licituds d'amnistia per la col·locació d’una 
bomba al centre de Pretòria l'any 1993, i alts càrrecs de l'ANC van decidir presentar-se 
igualment al Comitè d'Amnisties tot i les crítiques dels membres del partit, que ho 
consideraven impresentable. Entre els membres de l'ANC que van presentar les 
sol·licituds es trobaven membres en el Govern, com els ministres de Defensa, Joe 
Modise, de Seguretat, S. Mufamadi, de Telecomunicacions, Jay Naidoo, i el de 
Transports i ídol femení, Mac Maharaj. 
 
En la segona ronda de declaracions, Mbeki va mostrar-se molt més comunicatiu i va 
presentar-se amb una àmplia delegació, antics alts càrrecs de la lluita armada 
inclosos. L'ANC va llistar més de trenta pàgines d'accions militars qualificades com a  
legítimes i va reconèixer més de sis-centes operacions. Pel que fa a les lluites amb 
Inkatha, el Congrés va negar-hi tota responsabilitat.395 Finalment, el Congrés admetia 
la responsabilitat dels atacs duts a terme pels seus operatius tant si estaven d'acord 
com si no amb la seva política i lamentaven la mort i els ferits qualssevol que fossin les 
circumstàncies en les que s'haguessin produït. 
 
El Congrés Panafricanista també va presentar un informe i va fer la seva declaració, el 
20 d'agost de 1996, especialment en relació amb les operacions del seu braç armat, 
l'APLA o Azanian People's Liberation Army, i la seva malmesa operació “Gran 
Tempesta” de 1993, que havia estat preparada per atacar grangers i propietats de 
blancs, com ara hotels, restaurants, etc... El procés va ser similar al de l'ANC. Es va 
admetre la culpabilitat de la posada en marxa d'operacions militars i de generar una 
situació de guerra contra l'Estat. De mica en mica, els membres del PAC van 
començar també a presentar sol·licituds d'amnistia. 
 
Finalment, també van testimoniar partits d'extrema dreta, com el Freedom Front o el 
AWB. En aquest cas, es demanava la immunitat i es reconeixien actes lligats a la 
necessitat de mantenir l’estatus quo. Amb tot, van tenir un important punt de 
pragmatisme en acabar acceptant l'existència de la Comissió com a element que els 
podia ajudar a evitar la justícia i van declarar amb insistència sobre la necessitat 
d'ampliar la data final que tancava el període d'investigació, data que es va traslladar 

                                              
395 ANC. Statement to the Truth and Reconciliation Commission, ANC, agost del 1996; Second 
Statement, ANC, maig del 1997, veure Executive summary, pp. 6-12. 
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al 10 de maig de 1994. Només en aquests cinc mesos, gran part de les accions de 
l’oposició d'extrema dreta blanca podrien quedar exonerats, com finalment va ser.396  
 
La majoria de les declaracions eren les esperades i hi va haver poques sorpreses. Més 
aviat es van trobar a faltar declaracions més sinceres i més matisades. Per conèixer la 
realitat dels partits polítics i els seus elements menys formals, la Comissió va extreure 
molta més informació de les vistes del Comitè d'Amnistia i de les vistes de les víctimes 
en el Comitè de Violacions de Drets Humans. 

Figura 26. Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”.  Figura 27. 
Sowetan 16/5/1997 Font: Fred Mouton. Die Burger 21/11/19968 

“Encara no fa mal”, diu Tutu. “Només quan 
ric”, respon. Diari pro-afrikaner 

 
 
Veurem més endavant quines reaccions hi va haver quan va acabar la comissió a 
l’informe final que es va elaborar, però ja s’albirava una situació poc còmode per la 
Comissió, i per tant per a les recomanacions que aquesta hauria de proposar, donat 
que la seva posada en marxa dependria justament d’aquests partits que havien passat 
de puntetes a les demandes de contrició i informació que se’ls havia fet.  
 
 
NOTA FINAL. A l’ANNEX 3 S’adjunten Documents Originals de Sol.licitus d’individus 
per a ser declarades com a víctimes 
 

                                              
396 FREEDOM FRONT. Submission to the Truth and Reconciliation Commission, 19 d’agost del 
1996. Freedom Front (Vryheidsfront). 
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3.2.8. El Comitè d’Amnistia 

 
3.2.8.1. Mandat 
 
Per tal d'avançar en aquesta reconciliació i en la reconstrucció de la societat, s'hauria 
d'atorgar amnistia al respecte d'actes, omissions o ofenses amb objectius polítics i 
comesos en el curs dels conflictes del passat.397 

 
A partir d'aquesta clàusula de la Constitució Interina, es van establir nombrosos debats 
que van acabar amb la promulgació de la seccions 16 a 22 de la llei 34/1995 que 
creava la comissió i que donava vida al seu Comitè d'Amnisties. El Comitè d'Amnistia 
tindria unes característiques diferents a la resta de les estructures de la Comissió i 
seria l'encarregat d'atorgar l’amnistia a tothom qui ho sol·licités si complia els 
requeriments de la llei. El procediment i els termes de la llei eren els següents:  
 
a) El sol·licitants havien d'omplir un formulari i demanar amnistia per cada ofensa 

comesa. Tantes ofenses, tantes demandes d'amnistia.  
b) L'acte o omissió comesos i pels quals es demanava amnistia havien de considerar-

se dins de la categoria de grans violacions de drets humans d'acord amb els 
criteris de la llei (i de la posterior interpretació feta per la Comissió). Les vistes es 
realitzarien en públic, excepte comptades excepcions. 

c) El sol·licitant havia de ser capaç de provar que l'acte o l’omissió estava motivat per 
factors polítics i que va ser comès entre l'1 de març de 1960 i el 10 de maig de 
1994. 

d) En testificar davant la Comissió, el sol·licitant hauria de declarar de manera 
completa (full disclosure) tota la informació sobre els actes o ofenses en qüestió. 

e) L'acte o omissió hauria de ser analitzada sobre la base d'uns criteris objectius: els 
principis de Norgaard i, especialment, el relatiu a la proporcionalitat entre l’objectiu 
a assolir i les conseqüències de l'acte. L'amnistia seria denegada si s'observa 
guany personal.  

f) El nom de les persones a les que es donés amnistia seria publicat a la 
“Government Gazette” i a l'informe final de la Comissió. 

g) Els sol·licitants haurien d'explicar detalladament la natura de les seves ofenses i 
haurien de reconèixer la seva culpabilitat. Si una persona no obtenia l'amnistia, el 
seu cas seria traslladat a les corts de justícia on l'autoritat competent podria iniciar 
un enjudiciament en els termes que considerés apropiats. 

 
Arribar en aquest punt no havia estat fàcil. Atorgar amnistia ha estat un dels elements 
centrals de debat en la societat civil i els estaments polítics, militars i de les forces de 
seguretat del país. L'inexcusable voluntat que es fes justícia per part de les víctimes no 
podia acabar amb una amnistia general, i els debats públics van incidir bastant en la 
naturalesa de les formes per les quals un individu podria obtenir l'amnistia, 
especialment, la publicitat de les vistes dels diferents comitès de la Comissió. 

 
La Comissió, a l'informe final, intenta recollir els debats al respecte i presenta la seva 

interpretació de certs temes que envolten l'amnistia. 
 
Pel que fa a la justícia i com aconseguir-la ja en els primers debats apareixen dues 
posicions diferenciades. Si la justícia s'entén com l'obtenció d'un càstig just, sembla 

                                              
397 Clàusula final de la Constitució Interina de 1993 (Llei 200 de 1993). 
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difícil congeniar amnistia general i justícia. Però la Comissió i força analistes presenten 
l'alternativa de justícia com a element reparador (restorative justice). L'amnistia a 
través del reconeixement de les culpes i l'explicació completa de les faltes comeses 
seria, en aquest cas, una manera d'entendre la justícia de manera restauradora, 
focalitzant la cicatrització de les ferides i els responsables de les ofenses de manera 
comuna a través de la veritat. Amb tot s'argumentava que amnistia podia significar 
impunitat, ignorància de responsabilitat i absència de penediment. Moltes víctimes, tot i 
l'especificitat del procés sud-africà, s'han mostrat d'acord amb aquesta apreciació, tal i 
com van demostrar en portar la llei al Tribunal Constitucional.398 
 
L'amnistia es va considerar com un element essencial perquè la veritat dels fets 
passats sortís a la llum. La idea és que, gràcies a les vistes públiques i sota les 
condicions d'amnistia, la Comissió podria aconseguir millors resultats que no pas amb 
simples investigacions, per tal d'assolir la seva màxima de "completar el marc general 
en el que es van cometre les grans violacions de drets humans, de la manera més 
acurada, explicant-ne les causes, la natura, etc.". Es va demostrar que si la premissa 
era generalment certa, es van donar força casos en què la declaració de les víctimes i 
la dels seus agressors no coincidien, generava un gran enfrontament emocional a la 
vista i no s'aconseguia treure l'entrellat del fet en qüestió.  
 
Els arguments contra l'amnistia es basen, sobretot, en l'assumpció del fet que és 
preferible i possible perseguir els responsables d'ofenses. En situacions de transició, 
aquesta possibilitat desapareix per la fragilitat del sistema. La capacitat del sistema 
judicial sud-africà era molt limitada; encara estava controlat per membres del règim de 
l'apartheid i la pressió que rebien els jutges era enorme. Les possibilitats d'investigar 
de manera adequada eren escasses. La possibilitat d'èxit encara és menor quan es 
tractava d'esclarir casos i crims amb responsabilitats polítiques. Normalment, aquests 
havien estat executats per professionals ben formats que destruïen qualsevol 
evidència dels crims i, per tant, entre l'encobriment i la falta d'evidències, complir 
l’objectiu era quasi impossible. Amb tot, aquesta via va ser usada en algunes ocasions 
per tal d'estimular la gent a testimoniar. Com hem comentat, l'Estat va presentar 
demandes criminals contra Eugène De Kock, o el General Malan. Els judicis i les 
investigacions es van allargar un any i mig, en el primer cas amb un cost per part de 
l'Estat de 5 milions de rands i, en el segon, amb un cost de 12 milions de rands. Tot i 
així, Malan va ser absolt. Aquest camí, tot i que necessari per dur a bon port la política 
del pal (presó) i la pastanaga (amnistia), no podia anar molt lluny. La precarietat 
econòmica de l'Estat no s'ho podia permetre. Intentar l'amnistia a través del 
coneixement de la veritat va ser l'opció escollida. 
 
Amb l'amnistia no s'estava donant immunitat als responsables de drets humans, sinó 
també a l'Estat. L'Estat quedava lliure per dedicar-se a la reconstrucció nacional i no a 
la persecució costosa de criminals. S'havia d'orquestrar una manera d'aconseguir la 
veritat que la gent exigia, però a un baix cost econòmic. Els legisladors van optar per 
l'amnistia via veritat com una forma moralment menys robusta, però que deixava el 
Govern lliure d'enormes compromisos judicials i econòmics. L'única càrrega que hauria 
d'assumir seria el finançament de la Comissió i el pagament de les mesures de 
reparació i rehabilitació atorgades de manera individual. 
 
Explicar quins són els actes amb motivació política399 susceptibles de ser amnistiats és 
explicar el mateix que hem comentat pel Comitè de Violacions de Drets Humans. Els 
                                              
398 Veure l'apartat de poders de la Comissió. 
399 TRC. Final report, Op. cit, volum 1, capítol 4, El mandat, paràgrafs 121-132. 
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requeriments per establir quins actes tenen motivació política són exactament els 
mateixos que al CVDH i, en funció d'aquests, una persona podia ser objecte d'amnistia 
o no. De fet, com es comentarà, un alt percentatge de les amnisties refusades, 
provenen justament de l'incompliment dels requeriments establerts al respecte per la 
Comissió.  
  
 

3.2.8.2. Estructura i organització 
 
En comparació amb la resta d'estructures de la Comissió, el Comitè d'Amnistia tenia 
unes característiques que el feien especial: era l'únic Comitè facultat per atorgar 
amnisties i cap de les seves decisions podia ser apel·lada ni davant de la Comissió ni 
dels tribunals (les que ho van fer van ser desestimades). 
 
El procés seguit per designar els seus membres va trencar amb l'esquema de 
publicitat i portes obertes que fins llavors havia imperat a la Comissió. Els membres 
van ser elegits sense cap procés transparent el 26 de gener de 1996400 i, finalment, 
després d'una doble ampliació401 de personal a causa de la gran quantitat de sol·licitud 
rebudes, va quedar constituït amb sis jutges del Tribunal Suprem, vuit advocats i cinc 
fiscals. Entre ells, dos comissionats de la Comissió, Chris de Jager i Sisi Khampepe, 
que actuaven d'enllaç amb la resta de la Comissió. Aquesta falta de transparència va 
suposar ja un primer problema. Una de les raons que feia moralment forta l'opció de 
l'amnistia africana és que havia sorgit d'un debat públic i d'unes negociacions que 
havien conduït a una Constitució. De sobte, però, els que havien d'administrar aquesta 
amnistia eren membres desconeguts que no havien participat d'aquell debat, havien 
estat designats pel president i, que per postres, eren inapel·lables. El Comitè el 
presidia el Jutge Hassen Mall i comptava, a més, amb una important quantitat de 
personal adscrit al seu servei.  
 
La manera com s'havia constituït i la tasca que havia de dur a terme va fer que al 
Comitè d'Amnisties li costés molt guanyar-se la legitimitat i la simpatia dels Sud-
africans. Però mica en mica els Sud-africans van començar a sol·licitar amnisties.  

 
El procés de l’Amnistia 
 
El primer que va fer la CVR és posar en solfa un Model de Sol·licitud d’Amnisties que 
es va distribuir a través de les seus als possibles sol·licitants, El formulari estava 
imprès en les onze llengües oficials sud-africanes i es podia recollir a les oficines de la 
CVR, a les oficines del Departament de Justícia i a les presons. Un cop completades 
s’havien de portar  ala seu central o regionals de la CVR. Els sol·licitants havien 
d’aportar la informació que segueix: 
 

a) Informació personal. 
b) Afiliació política, o d’altre tipus o lloc com a funcionari de l’Estat. 
c) Evidències respecte l’acte, omissió o ofensa per la qual es demanava amnistia. 
d) Evidències al respecte de les víctimes. 
e) Evidències respecte de l’objectiu polític particular pel qual es va fer l’acte.  
f) Beneficis obtingut de l’acte, omissió o ofensa. 

                                              
400 SARKIN, J.  (1996). "The Trials and tribulations of South Africa's Truth and Reconciliation 
Commission", South African Journal of Human Rights (Vol. 12, #4). Pg. 621 
401 Amendment Act 18 de 27 de juny de 1997 i Amendment Act 84 de 10 de desembre de 1997. 
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g) Informació sobre si l’acte es va cometre per ordre o amb autorització directe o 
implícita 

h) Informació sobre investigacions i demandes civils que s’haguessin derivat 
d’aquell fet. 

 
Totes les sol·licituds es registraven a la Base de Dades de la Comissió, es feien còpies 
i els originals quedaven dins de càmeres ignífugues per a la seva conservació.  

 
El seguiment de les sol·licituds rebudes tenia una primera criba formal, de caire 
administratiu, on en comprovava que aquestes estaven degudament omplertes, i 
firmades. Un cop aquesta criba es passava, a mesura que s'anaven rebent les 
sol·licituds aquestes es dividien en tres grans grups Un primer on s'incloïen els temes 
que havien de tractar-se en vistes i que tocaven Grans Violacions de Drets Humans. 
Aquestes sol·licituds eren a la vegada dividides en 5 grans grups en funció de la 
procedència política del sol·licitant: El Congrés Panafricanista (PAC) i els seus aliats; 
el Congrés Nacional Africà (ANC) i els seus aliats; l'extrema dreta blanca; les 
organitzacions pro-estatals i l'Inkatha Freedom Party i els seus aliats. 
 
Un segon grup de sol·licituds eren les que presentaven temes que podien ser tractats 
a porta tancada perquè constituïen violacions de Drets Humans però no eren 
qualificades com a Grans Violacions.  
 
Finalment el tercer grup incloïa totes les sol·licituds susceptibles de ser rebutjades en 
no adequar-se als termes de la llei. Això és, o tractaven de fets que quedaven fora de 
les dates de tall que investigava la comissió, o bé no eren grans violacions de drets 
humans o bé no eren actes motivats políticament. 

 
De fet doncs, el procés administratiu que rebien les diferents sol·licituds corre en 
paral·lel a les sol·licituds que feien les víctimes del Comitè de Violacions de Drets 
Humans per ser considerades com a tals. Amb dos elements diferenciadors 
importants.  
 
El primer era en aquest cas els statement takers no actuaven. Si algú volia sol·licitar 
l'amnistia havia de ser pro-actiu i demanar el formulari a qualssevol oficina de la 
Comissió402. El procés per tant era registre, notificació de la rebuda de la sol·licitud, 
corroboració, investigació i contacte telefònic i postal amb sol·licitants, víctimes i 
representants legals respectius abans de que comencés qualssevol vista pública. 
 
El segon element diferenciador era legal. Quan una persona presentava una sol·licitud 
i aquesta era admesa la seva situació legal canviava en rodó. Si era gent condemnada 
i sentenciada eren trets de la presó, posats sota custòdia i conduïts a les vistes de la 
Comissió. Si estaven essent processats en el moment de fer la petició d'amnistia, el 
Comitè discutia cada cas concret amb el Fiscal general de la província per decidir si es 
suspenia el procés fins que la petició d'amnistia fos avaluada. Si el sol·licitant rebia 
l'amnistia quedava automàticament lliure de totes les penes referides als fets pels 
quals se l'havia amnistiat. 
  
Un cop rebuda la sol·licitud s'iniciava el procés intern de la Comissió era el següent: 
control de tots els elements de la sol·licitud, contactes amb les institucions pertinents, 
etc... Un cop les sol·licituds estaven analitzades un grup de control tornava a repassar 
les evidències de cada cas i en cas de considerar que faltaven elements importants i 
                                              
402 El formulari es pot veure en la relació d'anexos 
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que les sol·licituds eren incompletes es tornava a la unitat d0investigació que tornava a 
començar el procés fins que a sol·licitud no contingués tota la informació reclamada. 
La tercera fase s’iniciava amb la investigació de la informació rebuda abans de donar 
per bona la sol·licitud, Determinats departaments com l'Agència Nacional 
d'Intel·ligència (NIA), la SAPS, fiscals generals de la República i membres de la Cort 
Suprema, estaven obligats a ajudar a l'avaluació del Comitè respecte determinats 
casos si així ho requerien els seus membres. Però de fet, la investigació es feia sovint 
per part d’un equip d’investigadors en nom de la Comissió que va acabar comptant en 
el moment més àlgid amb 32 persones.  
 
Formalment doncs, la lògica era impecable, però sovint la Comissió es mostrava 
incapaç de tribar evidències que corroboressin els que es deia al document de 
sol·licitud d’amnistia. Sovint es posaven anuncis als diaris per demanar informació 
sobre determinats casos, però cal recordar que més enllà de que efectivament algú 
amb informació ho llegís, només el 5% de la població llegia el diari. 
 
Un cop finalitzades les investigacions i fet el darrer seguiment per part dels analistes 
d’evidències, la sol·licitud estava llesta per a ser presentada al Comitè per tal que fos 
presa en consideració ja fos a porta tancada o en vistes públiques. En el cas de que la 
causa de la sol·licitud fos una causa a ser tractada a porta tancada en no considerar-
se una Gran Violació de drets humans, es preparava un memoràndum per a les 
persones que havien de dur a terme la vista, la decisió i l'exposició de motius.  

 
En cas de que la vista hagués de ser pública el cap d’evidències era el responsable 
d’aportar a la Comissió totes aquelles evidències requerides per tal que la decisió 
d’atorgar amnistia o no fos presa efectivament. . Era el responsable d’assegurar que 
totes les investigacions necessàries es prenien i que la documentació rellevant havia 
estat posada a disposició abans que la vista s’hagués efectivament programat. Si el 
cas havia de ser tractat en una vista pública s'avisava a les persones mencionades i 
institucions implicades 21 dies abans de la vista. Es preparava la documentació sobre 
el cas que era enviada a sol·licitants, víctimes del cas descrit i persones implicades o 
als seus representants legals. 
 
Un cop la vista es programava, s’iniciaven tots els procediments logístics per a fer-la 
possible (Contacte amb persones etc,...) i des d’aquell moment s’estava a punt per a 
que es dugués a terme amb públic i amb la presència de mitjans de comunicació.  
 
Aquesta comptava amb interrogatoris per part de membres de la Comissió i de les 
víctimes si ho desitjaven, i un cop feta, la sol·licitud quedava llesta per ser estudiada 
pel Comitè, que decidia l’atorgament o no de l’amnistia i duia a terme la consegüent 
notificació a totes les parts implicades.  
 

3.2.8.3. El paper de les víctimes al comitè d’amnisties 
 
El Comitè de Violacions de Drets Humans, com és sabut, tractava específicament amb 
víctimes i experts que poguessin complementar les seves declaracions. El Comitè 
d’Amnisties amb perpetradors d’ofenses. Però a diferencia del primer comitè, la 
comissió oferia la possibilitat a les víctimes d’intervenir en les vistes i el procés 
d’amnistia. 
 
Sovint s’ha criticat a la comissió pel fet que ha pogut semblar perpetrator-friendly, és a 
dir, que s’orientava clarament a satisfer les necessitats dels responsables d’ofenses 
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per tal de poder donar-los l’amnistia com desitjava si es donaven les condicions 
apropiades. Caldrà doncs veure fins a quin punt és cert. 
 
Si bé és cert que es van assignar recursos per assegurar la presència de víctimes a 
les vistes, es va fer ben poc per localitzar-les i fins i tot quan va ser localitzades i van 
assistir a les vistes, el seu rol a les mateixes va ser sovint mínim. Moltes víctimes no 
van ser notificades sobre les vistes en les que podrien tenir-hi interès i la mateixa CVR 
va asseverar que “in some cases not all victims had been informed of the hearing, and 
some had not even been traced” 403 
 
Amb tot, molts dels supervivents entrevistats van arribar a la CVR a través del contacte 
fet pels investigadors del Comitè d’Amnisties que els anaven a buscar per corroborar 
el que els sol·licitants d’amnistia deien. Però en el seu conjunt el procés de cerca dels 
supervivents/víctimes va ser descoratjador. Sovint faltaven adreces i a vegades eren 
difícils de trobar especialment en poblacions i zones d’habitatge no formalitzat. En 
alguns casos es tractava d’incidents que havien passat feia molt de temps i es tenia 
poca informació de les víctimes. 
 
El desenvolupament ordinari observat d’una vista demostra que el normal és que no 
se’ls donés ni l’oportunitat ni el temps per preguntar a qui demandava l’amnistia.404 
Quan les víctimes van tenir un rol més actiu va ser sovint a iniciativa pròpia, i tenia a 
veure amb la insistència dels seus advocats (quan en tenien) de que poguessin deixar 
testimoni de la seva presencia i punts de vista. En alguna ocasió, la comissió va arribar 
a tenir comportaments directament contraris a les mateixes, no posposant vistes en les 
que víctimes per motius justificats no podien assistir. 
 
El cert doncs és que es va donar ben poc reconeixement i focus en elements 
importants per a les víctimes, i sovint les seves necessitats, preocupacions i punts de 
vista no es tenien en compte o ni tant sols mencionats pel comitè.  
 
Més encara, si analitzem a més el procés d’amnistia observem com es varen produir 
desigualtats sistemàtiques de tractament entre víctima i perpetrador. Les víctimes (o 
supervivents) que assabentades del fet assistien als casos que els concernien, 
rarament comptaven amb assistència legal, mentre que molts perpetradors no només 
en tenien sinó que moltes vegades provenia del mateix Estat en tractar-se de casos 
d’antics membres dels cossos del mateix.  
 
Malauradament doncs, amb algunes notables excepcions, les versions dels sol·licitants 
no quedaven contrastades per les víctimes que haguessin volgut conèixer el que va 
passar. 
 
D’acord amb Phakathi i Van der Merwe405 
 

Survivors expressed serious reservations about the process, and generally did not have 
their main needs addressed. They do not believe that they were presented with a clear 

                                              
403 TRC Final Report. Vol 6, Pp 67. 
404 PARLEVIET, Michelle. “Between facilitator and advocate: the sSouth African TRC. Forum 
(US National Institute of Dispute Resolution) 36 (December 1998) Pp.11 
405 PHAKATHI, TS, I VAN DER MERWE, Hugo.”The impact of the TRC’s Amnesty Process on 
Survivors of Human Rights Violations”. Pp 139.. Dins de CHAPMAN, Audrey R., VAN DER 
MERWE, Hugo (2008), Truth and REconciliation in South Africa. Did the TRC Deliver?, 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 
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or suficient Picture of the truth. In their view the process was not fair and procedurally 
just. Their emotional needs were often ignored and they felt marginalitzed by the TRC. 
They did not see it as process that contributed substantially to reconciliation between 
them and their perpetrators. These concerns, while not shared by all those in the study, 
are substantiated as vàlid and common by other commentators 
 
 

3.2.8.4. El degoteig de sol·licituds 
 

Les sol·licituds d'amnistia podien presentar-se fins el 14 de desembre de 1996, però la 
data de tall es va ampliar fins al 10 de maig de 1997 per facilitar el testimoniatge de 
membres de partits polítics que mica en mica començaven a veure la possibilitat de 
testimoniar al Comitè com una opció que abans no s'havien ni plantejat.  
 
Com s'ha esmentat prèviament, el bon funcionament de la Comissió depenia de la 
legitimitat que els Sud-africans li donessin a mig termini. La Comissió va iniciar la 
política del pal i la pastanaga iniciant persecucions judicials a membres clau de 
l'anterior règim i permetent judicis contra membres de moviments d'alliberament. Les 
primeres sentències d'aquests individus a llargs anys de presó van provocar que no 
tinguessin cap inconvenient a presentar les sol·licituds d'amnistia. Així mateix les vistes 
dels partits polítics, on aquests encoratjaven als seus membres a sol·licitar l'amnistia a 
la Comissió, va ser un altre element que van induir a la gent a presentar els formularis 
omplerts. Finalment, en aquest sentit, cal comentar que la Comissió va començar a fer 
efectiva la seva potestat de subpoena a partir de setembre de 1996, és a dir, exercia el 
poder de fer testimoniar obligatòriament a qui pogués aportar dades rellevants per un 
cas. Tot plegat va començar a fer creure a oficials i membres dels moviments 
d'alliberament que havien de començar a moure's si no volien que se'ls acabés el 
termini per presentar les sol·licituds. 
 
Però un segon estímul pels possibles sol·licitants era estar al cas del comportament de 
la comissió a mesura que les sol·licituds d'amnistia havien començat a ser analitzades. 
Quin ús es feia dels principis de Norgaard? L'ombra dels "actes motivats políticament" 
seria llarga o curta?. Una de les primeres decisions que va aportar llum va ser la que 
decidia l'amnistia de Brian Michell, oficial de les forces de seguretat de l'estat 
empresonat per dur a terme una operació equivocada contra una seu de l’FDU, a 
Natal. Michell havia estat dels primers a presentar una sol·licitud de resultes d'una 
sobtada vocació religiosa que l'havia impulsat a testimoniar. El testimoni de Michell va 
ser molt emocionant i va demanar perdó a tots els que havia fet mal amb els seus 
actes. La Comissió el va amnistiar, però no perquè s'hagués penedit dels actes o per 
la vivesa del testimoni, sinó perquè les seves accions s'emmarcaven en els termes que 
emparava la llei de la Comissió. Poc a poc es va anar veient que en la disjuntiva 
d'amnistiar o no amnistiar el principi que predominava era el de la motivació política. 
La proporcionalitat entre ofensa i objectiu quedava a un segon pla.  
 
L'ombra de l'exoneració per actes motivats políticament era molt llarga. Així, els 
responsables de la mort d'Amy Biehl, apallissada fins a la mort "perquè era blanca" o 
els de l'assassinat de fidels que estaven resant a l'església de St. James, van ser 
amnistiats per què actuaven sota motivació política. Com el cas de policies que 
"complint ordres" van matar a membres de moviments d'alliberament i van mutilar els 
seus cossos en trossets diminuts perquè no fossin identificats o uns altres que mentre 
rostien uns pollastres a una barbacoa cremaven els cossos d'altres morts a menys de 
5 metres fins que no en quedés ni rastre. Meticulositat també amnistiada. 
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D'aquesta manera el procés va anar avançant fins a arribar a les 7.116 sol·licituds que 
va arribar a registrar la Comissió. El procés d'amnistia va ser lent i quan es va 
presentar l'informe final l’octubre de 1998 encara quedava fer l'anàlisi de més del 37 % 
de les sol·licituds (2.684).  

 
L’octubre de 1998, el Comitè d’Amnisties va lliurar un Informe provisional a la CVR, 
que va formar part de l’informe que es lliuraria a Mandela el 29 d’octubre de 1998. 
Malgrat que des d’aquell dia les activitats de la comissió quedaven suspeses, el comitè 
d’amnisties va ser autoritzat a continuar la seva tasca fins que hagués acabat tota la 
que li havia quedat per fer. I això va succeir a finals de maig de 2001 (en els termes 
emprats per la Proclamation R31 dated 23 May 2001). Més encara, algunes de les 
obligacions dels comitès de Violacions de drets humans i de Reparacions i 
rehabilitació, anaven estrictament lligades als resultats de les vistes i tasques del 
comitè d’amnisties. Per aquest fet un membres de cada un dels comitès va passar a 
formar part del comitè d’amnisties per atendre aquestes obligacions degudament, 
encara que fora del termini estàndard d’execució 
 
El procés no va acabar, doncs, fins el 31 de maig de 2001, fent les vistes pertinents tot 
i tractar-se de casos que provenien de les sol·licituds presentades abans del 10 de 
maig de 1997, data límit per a fer-ho. 

 
De les 7116 sol·licituds, 1167 van ser efectivament tingudes en compte i es va donar 
amnistia. 5143 van ser rebutjades administrativament sense una vista efectiva. Més 
encara, si hi afegim les amnisties tractades en vistes (1973) el nombre d'amnisties 
refusades d’aquestes for de 806, fet que ens portaria a parlar de era de 5949 sobre un 
total de 7116. Cal entendre que entre les sol·licituds denegades s’inclouen totes 
aquelles que remetien a fets que quedaven fora de les dates límit establertes per la 
comissió, les que presentaven motius on hi havia un rerefons de guany personal però 
sobretot les que no eren considerades sol·licituds amb rerefons polític (60%, per 
exemple simples robatoris o assassinats que alguns convictes volien fer passar per 
actes amb motivació política per quedar exonerats). Aquest gran paquet d'amnisties 
refusades no passaven la primera criba i eren directament denegades un cop feta una 
mínima investigació. La Comissió doncs, va haver d'anar molt alerta perquè hi va 
haver també l'intent de colar via amnistia  actes que no tenien res a veure amb les 
condicions que imposava la Comissió.  
 
Un altre element interessant és la desproporció entre els qui van aplicar. La majoria 
foren membres dels antics moviments d’alliberament que, el seu torn són els que van 
resultar amb major nombre d’amnisties. D’acord amb l’estudi de Carnita Ernest , entre 
el 53-61% de les sol•licituds venien de membres de l’ANC o estructures afins, entre un 
18- 23% de membres de les forces de seguretat, membres del PAC un 8% i un 7% 
membres de l’IFP. 
 
No cal avançar-nos a les conclusions, però podem avançar que les amnisties es varen 
donar de forma força generosa. El seu mandat principal era donar amnistia i això és el 
que el Comitè va fer. Només no donar-la en casos on hi havia raons suficients per no 
fer-ho. Mentre d’altres comitès de la CVR van mostrar el seu compromís en la 
reconciliació, el Comitè d’Amnisties va mantenir una orientació bàsicament legal. En 
ser l’únic lloc on les víctimes interactuaven directament amb els perpetradors, les 
vistes van exposar a les víctimes a un intens estrès psicològic. Per això va ser una 
pena que el procés no estigués més centrat en la víctima i que hi haguessin pocs 
recursos per fer front a les necessitats legals, socials i psicològiques de les mateixes. 
Els supervivents van presentar unes necessitats justes i simples al comitè d’amnistia i 
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en canvi, la Comissió va ser incapaç de respondre-hi per la limitació de recursos, pel 
seu disseny intern i per la poca força que tenien a l’hora de defensar les seves 
necessitats. Com veurem la decepció per la manca de seguiment del govern de les 
reparacions proposades per la CVR ha estat l’últim element pel qual les víctimes han 
acabat tenint poca empatia amb el procés. 
 
Per entendre la importància del Comitè d'Amnistia possiblement sigui interessant 
entendre el tipus de vistes i quin tipus de personatge hi va aparèixer. Aquests són tres 
possibles testimonis. Però n'hi va haver també de membres de l'ANC que 
testimoniaven sobre les seves accions contra informadors, membres d'Inkatha i 
viceversa, membres de la comunitat negre que atacaven a blancs pel sol fet de ser 
blancs etc... 
 
 

3.2.8.5. Casos. El cas De Kock. El cas Coetzee. El Cas Benzein. 
 
El cas De Kock 
 
El cas de Kock és un dels exemples paradigmàtics de perquè ha servit la Comissió. 
Eugène de Kock o "Prime Evil", és un dels personatges amb més mala reputació del 
règim, ex comandant del Vlakplaas, un dels principals centres de detenció del país 
situat a les afores de Pretòria i on més morts i assassinats es van recollir sobretot a la 
dècada dels 80. De Kock ha estat un dels personatges assidus a les vistes del TRC. 
La condemna prèvia dels tribunals ordinaris de justícia el 1996 (dos sentències de 
cadena perpètua i 212 anys més per assassinar a "enemics" de l'apartheid amb tota 
mena de tècniques inimaginables) va suposar que Eugène De Kock s'acollís a la 
sol·licitud d'amnistia amb tota naturalitat. No hi perdia res.  
 
 

  
Figura 28. Figura 29. 
Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Sowetan 13/10/1996 Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Weekly 

Mail and Guardian. 10/9/1998 
 
Va haver d'escriure tantes sol·licituds com crims havia comès i per tant va haver d'anar 
agrupant actuacions i cadàvers per poder presentar evidències de la seva actuació 
amb el menor número de sol·licituds (s'estima que va participar almenys en 70 
matances en els 10 anys que va estar al Vlakplaas de 1983 a 1993) Això mateix van 
fer Dirk Coetzee, predecessor de De Kock al Vlakplaas, Johan Cronje, igualment ex 



 336

comandant del Vlakplaas, Johan Coetzee, arquitecte de la legislació que permetia la 
detenció sense judici, o espies temuts com Craig Williamson. 
 
A molts els va semblar que la Comissió no començava a mostrar el seu potencial fins 
que la declaració d'aquests individus no va iniciar-se.  

 
Figura 30. Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Sowetan 20/03/1997 

 
Les declaracions de De Kock necessiten d'una petita frase introductòria. Si De Kock 
declarava és perquè considerava que havia servit al país amb honor, fent exactament 
el que se li havia demanat. Tenia una formació militar i l'honor estava per damunt de 
tot. Ordres són ordres i ell executava. Per això, la seva integritat li feia reconèixer tots 
els actes amb la cara ben alta perquè, segons ell, havia servit a Sud-àfrica de la millor 
manera. Ja en els judicis previs De Kock havia enunciat que ell simplement rebia 
ordres i actuava. Les ordres apuntaven amunt i especialment a elements clau del 
règim: el ministre de defensa Magnus Malan, el president PW Botha i el Consell de 
Seguretat de l'Estat amb elements com Pik Botha, ministre d'afers exteriors, Adrian 
Vlok, ministre de llei i ordre (és a dir, de la policia), i el general Hugo Van der Merwe 
cap de la policia de seguretat entre 1986 i 1988 i comissari en cap de policia entre 
1990-1995.  
 
Les declaracions de De Kock van ser extraordinàriament importants perquè per 
primera vegada es va reconèixer l'existència de l'anomenada "Tercera Força" i va 
posar de relleu els lligams entre els polítics i els generals que li ordenaven les accions. 
En les sessions a la Comissió es va establir una increïble discussió terminològica 
sobre si els generals havien ordenat l'assassinat d'alguna persona a suboficials com 
De Kock o Coetzee.  
 

Van de Merwe: He d'admetre l'ús de les paraules neutralitzar i eliminar van ser una 
opció desafortunada. 
Comissionat: Accepta que un dels possibles significats d'aquestes paraules és que la 
gent a les que es refereix han de ser mortes? 
Van de Merwe: Si definitivament. Si dius a un soldat que ha d'eliminar a l'enemic, 
depenent de les circumstàncies entendrà que l'ha de matar. No és l'únic significat, però 
és específicament un dels possibles significats406 

 

                                              
406 MEREDITH, M. Op. Cit. Pg 171. Les declaracions completes es troben penjades a la web 
oficial de la Comissió. <http://www.truth.org.za> 
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Figura 31. Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Sowetan 13/101997 

 
A partir d'aquí es va destapar tot un conjunt de complicitats que a l'hora de la veritat 
significaven fer la vista grossa a tot el que passava, perquè ja anava bé i d'acord amb 
la política que es plantejava des del Consell de Seguretat de l'Estat. De Kock va 
destapar les instruccions que es rebien per dur a terme missions a les fronteres i als 
països veïns i l'exministre de defensa Magnus Malan va haver de testimoniar al 
respecte. 
 
De Kock es va convertir a la vegada en l'ase dels cops del sistema, la cara bruta de 
l'apartheid que la gent necessitava. I òbviament es va escollir un comandant de 
segona línia, sanguinari però no el principal responsable de les ordres polítiques. Els 
diaris i especialment els especialistes en vinyetes d'humor el van agafar com a 
paradigma de la brutalitat de l'apartheid, al igual que Craig Williamson i Dirk Coetzee. 
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Figura 32. Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Sowetan 11/10/1996. El cas de Kock va ser seguit fins l’any 
2000 com una obra per entregues. EL primer actor, De Kock introdueix aquí el número de Craig 
Williamson 
 
El Comitè d’amnisties va negar l’amnistia a De Kock en moltes de les seves 
demandes, però per a alguns casos si que li fou efectivament donada407 (i de la 
importància per exemple del cas dels Cradock Four). En els casos en que no fou així 
l’argument va ser que per la desproporció amb la que havia actuat i perquè en molts 
casos darrere de les seves accions no es va observar cap intencionalitat política. A la 
vegada aquesta amnistia parcial es justificava perquè en molts cossos s’evidenciava 
que no havia fet una confessió completa de tot el que coneixia. Aquest fet va fer que 
seguis estan a la presó i que tots els crims no amnistiats poguessin seguir essent 
perseguits.  
 
De Kock encara compleix sentència i ha demanat múltiples vegades perdó a les seves 
víctimes, moltes de les quals no han volgut ni veure’l.  Fins i tot ha demanat indults a 
canvi de major informació sobre les cadenes de comandament i implicació d’alts càrrec 
de l’antic règim. Li han estat censurat llibres acusatoris malgrat que finalment algun ha 
estat publicat408. El gener de 2012 va escriure una carta a la família de Bheki Mlangeni, 
demanant perdó per l’assassinat d’aquest advocat ANC en un atemptat amb bomba el 
199. La mare de Mlangeni, va posar en dubte els sentiments causa de la seva anterior 
falta de remordiments. Al febrer, de. Kock es va reunir a la presó amb Marcia Khoza, 
confessant que havia executat personalment a la seva mare, Portia Shabangu, en una 
emboscada el 1989. Khoza, inesperadament, va perdonar públicament de Kock. 
 
El cas de Dirk Coetzee 
 
Dirk Coetzee va ser responsable del Vlakplaas on va entrar-hi com a cap d'unitat a 
mitjans dels 80. Coetzee va ser l'oficial de màxim rang durant 18 mesos i en aquests 
només va dur a terme una sola detenció formal. La seva tasca era en origen controlar, 
arrestar guerrilles i entrenar esquadrons d'atac. Amb l'arribada de Coetzee, el 
Vlakplaas es va convertir en la casa dels oficials,, on se sentien segurs, protegits i 
impunes. Dins d'aquelles quatre parets s'hi valia tot. Mica en mica Coetzee va anar 
desgranant el dia a dia a l'interior de les parets del Vlakplaas. Cap paper escrit, totes 
les ordres orals i persona per persona, i moltes missions... 
 
Sizwe Kondile havia desaparegut al Vlakplaas i abans de les vistes del TRC ningú 
sabia on es trobava, ni si era viva, ni on era enterrada: 

 
Coetzee: "Les gotes (unes suposades gotes per a la confessió de la veritat) tenien el 
seu efecte. Quatre gotes per una persona no molt grossa... si et passaves era com 
administrar cloroform, i la gent s'adormia tan profundament que podia arribar a morir. 
Kondile va prendre's el got ben carregat de gotes. Als 20 minuts es va asseure amb 
dificultats i finalment va caure d'esquenes. Llavors el major Nick van Rensburg va dir, 
"Bé nois, comencem la feina". Dos dels joves guàrdies van sortir amb el jeep a agafar 
matolls i fustes i unes quantes rodes per fer foc. Un dels homes, alt i amb el cabell ros, 
va agafar la seva pistola Makarov amb un silenciador i li va disparar un tret al crani. El 

                                              
407 TRC Amnesty decision. TRC granted Amnestyto Eugene de Kock and Others. 2 June 2000. 
http://www.polity.org.za/polity/govdocs/pr/2000/pr0602b.html 
408 Hi ha un primer llibre DE KOCK, E. (1998). A long night's damage: Working for the Apartheid 
State. Contra Press. Però és molt interessant també el llibre de converses amb ell de 
GOBODO-MADIKIZELA, P. (2003). A Human Being Died That Night. Mariner Books. Explica 
les seves interaccions mentre ella servia a la CVR. 
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seu cos va fer un petit moviment...(...) Cremar un cos en un foc a camp obert tarda 
unes set hores. Mentre això passava nosaltres estàvem bevent i fent una braai 
(barbacoa) a prop del foc on cremava Kondile. No ho explico per ferir més a la família, 
sinó perquè veieu la crueltat de les coses que es feien aquells dies. Les parts més 
fresques del cos tarden més i per això de manera freqüent havíem d'anar donant la 
volta a les natges i les cuixes de Kondile. Ja al matí vam mirar bé a les cendres per 
comprovar que cap peça d'os o de dent havien quedat sense cremar. Després cadascú 
va emprendre el seu camí. 
 
Moosa (representant de la mare de Kondile): Heu dit que voldríeu conèixer a la Sra. 
Kondile i mirar-la als ulls.(!) És un honor que ella sent que vostè no mereix. Si realment 
estés penedit  no demanaria amnistia i afrontaria un judici pel que vostè va fer...  
(la sala queda en silenci, als 30 segons s'aixeca la sessió).  
Sra. Kondile: Es fàcil per Mandela i Tutu perdonar. Les seves vides estan justificades. 
En la meva vida, ni una sola cosa ha canviat des que el meu fill va ser cremat per 
bàrbars...res. No puc perdonar. 
Coetzee serà amnistiat perquè actuava per motivacions polítiques.409 

 
I així una llarga llista de noms amb mares i famílies presents a la sala: Hashe, Galeza, 
Godolozi, que veien la veritat fluint de monstres i com la reconciliació es clavava amb 
daga a l'esquena. 
 
El cas del capità Jeffrey Benzein 
 
El cas Benzein és el paradigma de les violacions de drets humans dels torturats en 
centres de detenció policials. Benzein era meticulós i com ell comentava "Jo l'únic que 
sé és que feia la feina que m'encarregaven i la feia bé". Era el torturador més temut de 
Ciutat del Cap. 
 
Benzein era expert en la tècnica inventada per ell de la Bossa humida. "Amb menys de 
15 minuts tothom parlava" deia orgullós. 
 
Una de les seves vistes del Comitè d'Amnistia va donar la volta al món de la manera 
més inesperada. Per primera vegada es trobarien a la mateixa sala torturador i torturat. 
El comitè d'amnisties permetia que les víctimes fessin preguntes a l'agressor, mai a 
l'inrevés. La víctima era ara un respectable membre del parlament sud-africà, Tony 
Yengeni, ex membre de l'MK, braç armat de l'ANC. En començar la vista l'enèrgic 
Yengeni estava absolutament anul·lat i les paraules no li sortien. però finalment va 
comença a parlar410 
 

Quin tipus d'home... (silenci, ...hum,) ... quin tipus d'home que usa un mètode com 
aquest amb la bossa humida, a la gent .... a altres éssers humans...repetidament...i 
escoltant les pregaries i els crits i gemecs ...i portant a la gran majoria d'aquesta gent al 
llindar de la mort...quin tipus d'home és vostè, quin tipus d'home és aquest que pot fer... 
quin tipus d'ésser humà pot fer això Sr. Benzein? Estic parlant ara sobre l'home que hi 
havia darrere de la bossa humida. (Yengeni ha de parar). Portava una vena als ulls i 
em va aplicar la bossa negra. Mai he vist com s'usava aquesta bossa ni en la meva 
persona ni en una altra. Només l'he patit. Vull veure-ho amb els meus propis ulls. Crec 
que seria interessant pel públic i per la Comissió que ens demostrés l'ús d'aquesta 
bossa. (silenci) 

                                              
409 KROG, Antje. Op. Cit. pp 60-61. Les declaracions completes es troben penjades a la web 
oficial de la Comissió. www.truth.org.za 
410 KROG, Antje. Op. Cit. Pp 73 Les declaracions completes es troben penjades a la web oficial 
de la Comissió. www.truth.org.za 
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Els comissionats es posen drets, els fotògrafs preparen les càmeres, el públic s'aixeca, 
mut. Un comissionat obliga a Benzein a fer una demostració. Un voluntari de la 
Comissió surt perquè Benzein pugui fer una demostració. 
 

Benzein: Era una bossa de roba que era submergida en aigua per humitejar-la del tot, 
agafava la persona i l'estirava panxa a terra (el voluntari s'estira a terra) amb les mans 
lligades a l'esquena. Llavors em posava a l'esquena de la persona, posava els peus 
entre els seus braços i li posava la bossa al cap i li lligava al voltant del coll tallant tota 
entrada d'aire a l'interior de la bossa. (El voluntari es posa la bossa que no acaba de 
ser tancada i Benzein s'hi posa a sobre tal i com havia fet cents de vegades).  
 
Yengeni: Quin tipus d'home es vostè Sr. Benzein ? 

 
És la imatge del dia i una de les imatges de la Comissió.  
 

 
Figura 33. Font: Jaffer, Z; Cronjé, K. Cameras, microphones and pens. Covering SAsTRC. 
Institute for Justice and Reconciliation. 2004. Pp. 19 
 
Benzien va torturar de manera despietada. La Comissió estava traient el testimoniatge 
de fets que mai havien estat explicats però que tots els torturats coneixien. Peter 
Jacobs, membre de l'MK era un d'ells:411 

 
Benzien: l'interrogatori normal amb vostè era tranquil i vostè només donava respostes 
evasives. (...) després les sessions de la bossa humida tampoc donaven els resultats 
esperats així que em penso que li vaig aplicar electro-xocs amb un generador portàtil. 
Jacobs: A quines parts del meu cos? 

                                              
411 MEREDITH, M. Op Cit. Pp. 131-132. Les declaracions completes es troben penjades a la 
web oficial de la Comissió. <http://www.truth.org.za> 



 341

Banzien: (...) Vaig posar els elèctrodes al seu nas, però em puc equivocar, als seus 
genitals, però em puc equivocar, al seu recte, però em puc equivocar, podia haver 
utilitzat qualssevol dels tres. 
Comissionat: va utilitzar vostè aquests tres mètodes. 
Benzien: en el cas del Sr. Jacobs si. (...) Usava tots els mitjans a la meva disposició pe 
saber on s'amagava el seu amic i compatriota. 
Jacobs: Així que vostè em va desvestir, em va lligar els peus amb el meu cinturó, em 
va tirar a terra, va posar-me roba als punts claus per evitar-me marques. Em va 
practicar electro-xocs vàries vegades. Però en algun moment, crec que era la quarta 
vegada, quan pensava que em moria, em va aixecar i em va dir "Peter, et portaré al 
portal de la mort tantes vegades com vulgui, però tu parlaràs; i si això significa que has 
de morir, així serà." Se'n recorda d'això? 
Benzien: Puc haver-ho dit senyor. 
Jacobs. Vull que m'ho digui perquè això és important per a mi. La Comissió de la 
Veritat pot amnistiar-lo, però això és important per a mi. Va dir això? 
Benzien: Si, ho vaig dir. 

 
 
NOTA FINAL. A l’ANNEX 3 S’adjunten Documents Originals de Sol.licitus d’Amnisties 
i Documentació entre els comissionats i els sol.lcitants, així com documents 
d’atorgament d’Amnisties originals. 
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3.2.9. El Comitè de Reparacions i Rehabilitació  
 
El comitè de Reparacions i Rehabilitació estava íntimament lligat al destí de les 
víctimes un cop aquestes eren considerades com a tals, bé pel Comitè de Violacions 
de drets Humans o bé pel Comitè d'Amnisties. Quan un d'aquests dos comitès 
consideraven que una persona havia estat víctima d'acord amb els termes que 
marcava la llei el seu cas era traslladat al Comitè de Reparacions i Rehabilitació (CRR) 
 

3.2.9.1. Mandat 
 
Les responsabilitats del CRR eren bàsicament quatre. En primer lloc, com dèiem, 
s'encarregava de rebre les opinions dels altres comitès respecte si una persona era o 
no víctima. De resultes d'aquesta tasca s'encarregava de recollir evidències respecte 
la identitat, el destí i la localització de la víctima i investigava quina era la pena que 
havia sofert. Recollits tots els casos, s'encarregava de fer propostes i recomanacions 
al president respecte a les mesures que serien apropiades per a ajudar a la 
rehabilitació de les víctimes per restaurar la seva dignitat civil i humana. Aquestes 
recomanacions havien d'incloure unes mesures d'aplicació urgent per determinades 
víctimes. Finalment, havia de fer una proposta sobre les característiques que haurien 
de tenir futures institucions per tal que es poguessin prevenir la futures violacions de 
drets humans i la societat fos dirigida d'una manera justa 
 
És important fer notar que el Comitè té encarregada la Proposta de les mesures 
necessàries però no té cap poder per aplicar-les, cap ni un. Només l'autoritat moral per 
exigir-les. És important, perquè les recomanacions es feien al President i era el 
President d'acord amb el Parlament qui s'encarregaria de decidir quines de les 
recomanacions s'aplicarien i amb quin grau d'intensitat i cobertura. 
 
 

3.2.9.2. Estructura operativa412 
 
Els responsables del Comitè de Reaparicions i Rehabilitació eren comissionats com al 
Comitè de Violacions de Drets Humans. Es va nomenar presidenta a la Sra. Hlengiwe 
Mkhize i vice-presidenta a la Dra. Wendy Orr. D'acord amb l'estructura regional de la 
Comissió el CRR també es va estructurar regionalment.  
 
En les primeres sessions del comitè a principis de 1996 tres àrees d'actuació principal 
van quedar establertes: la creació de xarxes d'entitats que ajudessin al 
desenvolupament de les seves tasques, els programes de suport psico-social i el 
seguiment de les víctimes a través de seminaris, i per últim la gestió de la informació 
que generava el mateix Comitè. 
 
La creació de xarxes d'entitats i estructures comunitàries va ser una de les tasques 
principals del Comitè. La idea era aconseguir que aquestes poguessin arribar allà on el 
comitè no podia, en la recollida d'informació i sobretot en el suport que les víctimes 
necessitaven. El pal de paller d'aquest ajut va ser el Consell d'Esglésies de Sud-àfrica. 
La seva ubicació, tant a ciutat com en entorns rurals, i el rol històric de moltes de les 
esglésies en la cura de les víctimes de l'apartheid, va fer que la seva aportació fos 
extraordinàriament valuosa. Van ser els principals impulsors de grups d'ajuda i van 
crear diversos fòrums de trobada on es discutien les recomanacions que el Comitè 
                                              
412 Veure TRC. Volum 1 Capítol 10c.  
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havia de formular al president i la posada en marxa de programes per a la reconciliació 
nacional. Juntament amb la comunitat religiosa la Comissió també va demanar l'ajut a 
ONG i Organitzacions Comunitàries. Aquesta demanda però va arribar més tard i va 
minar les possibilitats de millora que aquests grups haguessin pogut introduir al 
procés. 
 
Tots aquests grups quedaven formalment lligats al Comitè a través d'organitzacions en 
xarxa que compartien informació i l'atenció de les víctimes abans, durant i en 
posterioritat al testimoniatge d'aquestes. El grau d'èxit d'aquestes xarxes va variar molt 
en funció de les regions i els recursos previs amb els que comptaven.   

 
Es va donar el cas que moltes víctimes, que necessitaven tractament físic o psíquic, 
no podien accedir als equipaments estatals perquè estaven plens, o perquè feien 
pagar si les víctimes que s'hi presentaven disposaven d'uns ingressos mínims 
considerats suficients. De resultes d'aquest fet la Comissió va arribar a acords amb els 
Consells Provincials per establir línies d'ajut a aquelles persones que fossin derivades 
cap als centres de salut des de la Comissió i es va aprofitar per fer una auditoria dels 
centres de salut de les diferents regions sud-africanes. Les desigualtats observades 
van ser descrites posteriorment en l'informe final i van proposar-se alternatives de 
millora al respecte a través de les recomanacions. 
 
Establir programes d'ajut psicosocial va ser una altre de les principals tasques de la 
comissió. El grup encarregat de generar-los va dissenyar, en primer lloc, un programa 
de formació pel personal de la comissió que havia de tractar directament amb les 
víctimes: tant pels que les havien d'atendre en el moment en que aquests declaraven 
per primera vegada (els statement takers), i els que les assistien durant el 
desenvolupament de les vistes. Donades les necessitats de formació, aquesta va estar 
coordinada per un especialista en salut mental. La idea era aconseguir que la 
Comissió actués com a generadora de benestar per a l'individu i no només com un 
organisme que permetia expressar-se lliurement, deixant al descobert pors o 
fantasmes. El personal assignat al Comitè assistia de manera invariable a les vistes de 
la Comissió per tal de recolzar a les víctimes i als familiars d'aquestes i fer el 
seguiment oportú de cada cas.  
 
Després de les primeres rondes del comitè de violacions de drets humans era evident 
que es necessitaven seguiments posteriors a les vistes per a determinades persones i, 
a la vegada, quedava clar que les vistes per si soles no generaven la voluntat de 
reconciliació desitjada. S'havien de promoure estratègies per promoure la convivència i 
la reconciliació als barris i per fer-ho la Comissió va adreçar-se, de nou,  a les 
organitzacions comunitàries que anaven entomant totes les activitats desitjables que el 
CRR no podia abastar. Malauradament moltes d'aquestes iniciatives han quedat 
parades per falta de finançament per part de l’Estat. 
 
Un dels problemes amb els que es va topar aquest grup és que els serveis 
especialitzats en psiquiatria i psicologia eren molt escassos a Sud-àfrica i, els que 
existien, estaven situats a les ciutats. La idea era formar a gent i dotar de recursos a 
les regions rurals per tal que els serveis d'atenció psicològica arribessin a tothom. A 
l'hora de la veritat, aquests srveis no existien en aquestes regions per falta de 
finançament, però moltes organitzacions comunitàries han assumit el rol que se'ls 
demanava sense estar estrictament preparades per a fer-ho. Altre cop el paper de les 
esglésies va ser clau per vehicular el trauma en una societat profundament religiosa. 
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El CRR va dedicar-se també a gestionar la informació que generava la seva activitat: 
els informes dels statement takers o els de les visites de seguiment als centres de 
suport a les víctimes un cop acabats els testimoniatges. D'aquesta manera, va establir 
diferents models de violacions de drets humans a nivell individual, familiar i comunitari, 
i va iniciar una interessant avaluació de les expectatives de la gent respecte la feina de 
la Comissió. 
 
 

3.2.9.3. Reparació i rehabilitació 
 

Els comissionats van intentar evitar de manera deliberada la paraula 
"compensació". Vam estar d'acord en que no hi havia cap manera possible de 
compensar a una família, per exemple, per la mort brutal del seu estimat pare o 
marit i sustentador principal de la casa. No hi ha cap manera de computar la 
devastació que provoca aquesta pèrdua.  Amb tot, si havíem d'intentar 
compensar-los, aquesta compensació hauria de ser igual per a totes les 
víctimes independentment de casos i circumstàncies? La nostra recomanació 
va ser que es pagués a les víctimes una suma considerable, però de tal 
manera que es reconegués que era una quantitat simbòlica més que 
substancial. Hauria de ser la manera amb la que la nació digués a les víctimes: 
Reconeixem el gran sofriment i la violació dels teus drets humans. Res no pot 
reemplaçar la falta d'una persona estimada. Però com a nació t'estem dient, ho 
sento, hem obert les ferides del teu sofriment i hem de netejar-les; aquesta 
reparació és un bàlsam, un ungüent, posat en aquesta ferida per tal d'ajudar a 
que, un dia, cicatritzi.413 

Desmond Tutu (1999) 
 
El desenvolupament lògic de la Comissió va fer que aquesta comencés amb 
l'exposició dels relats de les víctimes i continués amb les dels responsables de grans 
violacions de drets humans. I d'aquí a l'atorgament d'amnistia per a aquests últims. Tot 
i que el mandat que tenia la Comissió la comminava a ser curosa amb la víctima o 
victim-friendly, la Comissió començava a semblar tot el contrari. La clau per donar la 
volta a aquesta situació estava en les reparacions i les rehabilitació de les víctimes 
com a contrapartida estatal a l’amnistia que atorgava als perpetradors d’ofenses. 

  
Aquestes reparacions havien estat enunciades a la llei de la Comissió. La Comissió 
havia de “promoure la presa de mesures dirigides a reparar, rehabilitar i restaurar la 
dignitat civil i humana de les víctimes de violacions de drets humans”414 . En la llei es 
parlava de reparació, com tota aquella forma de compensació, pagament, restitució, 
rehabilitació o reconeixement. I això era, el dret a tenir una compensació justa i 
adequada, el dret a que la víctima pogués retornar, en la  major mesura possible, a 
l'estadi anterior a l'abús rebut, el dret a tenir adequat tractament mèdic i psicològic, així 
com el dret a ser reinserit socialment i en les institucions comunitàries. Volia dir tornar 
la dignitat i aconseguir crear institucions que vertebressin una societat que s'ajudés del 
record per mantenir vius els principis de convivència pacífica i el respecte als drets 
humans 
 
Alguns membres del Comitè de Reparacions i Rehabilitació van conceptualitzar la 
reconciliació com una forma de recuperació psicològica. A tals efectes  olts dels 
comissionats van assumir tot sovint una orientació pastoral cap als que participaren a 

                                              
413 TUTU, Desmond. Op. Cit. Pp.61. 
414 Preambul de la llei 34 de 1995 Promotion of National Unity and Reconciliation Act.  
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les vistes presumiblement per afirmar la seva dignitat en un llenguatge que coneixien 
donat el biaix important religiós de la població sud-africana 
 
Un dels temes importants era decidir qui podia ser objecte de la política del CRR. 
Només els que van declarar?, què passava amb els morts?... Finalment es va decidir 
que totes les víctimes considerades com a tals per la Comissió rebrien compensació i, 
per extensió, els parents quan havien actuat en nom d'ell a la vista si era mort: 
especialment la seva dona o marit, casat d'acord amb les lleis religioses, tradicionals o 
indígenes, els fills i aquells que es trobessin sota tutela de la víctima. 

 
El Comitè va decidir que la política de reparació i rehabilitació hauria de créixer tenint 
en compte elements com la implicació de la comunitat local, la introducció de mesures 
actives que permetessin la implicació de l'individu, l'adequada sensibilitat cultural, el 
desenvolupament i capacitació d'institucions per fer sostenible el procés, la promoció 
de la reconciliació i la cicatrització de ferides. Per a fer-ho el Comitè va definir una 
política que es recolzaria en cinc eixos principals. 
 
En primer lloc, una política de reparacions urgents per als casos més flagrants de 
víctimes amb necessitat d’atenció material i mèdica, i amb la necessitat d’accés a 
serveis que els eren inabastables. En aquest primer estadi, es va decidir que aquells 
que requerissin d’aquestes mesures urgents rebrien informació i facilitats d’accés als 
serveis necessaris en funció del cas i una quantitat monetària inicial de 2000 rands 
(318 euros)415 que podia incrementar-se en funció de les persones que aquesta 
víctima tingués al seu càrrec. La decisió sobre qui havia de rebre aquestes mesures 
urgents es feia d’acord amb el que es detectava a les vistes i en les primeres 
declaracions escrites de les víctimes. Un cop una persona era escollida per rebre les 
mesures urgents, se li enviava un formulari perquè pogués demanar-les formalment.  
 
Malauradament aquestes urgent interim reparations han arribat amb molt retard i fins 
octubre de 1998 les víctimes no van començar a percebre els diners.  
 
Un segon tipus de mesura força controvertida va ser la d'atorgar una quantitat de 
diners fixa a totes les víctimes de manera individual. El problema venia de les queixes 
d'experts i membres de la comissió que opinaven que el que s'havia d'oferir eren un 
conjunt de serveis exclusius per a aquestes persones. Finalment, els costos 
administratius que suposava aquesta segona opció i les dificultats de dur-la a terme a 
llarg terminí pels canvis en les necessitats de les víctimes al llarg dels anys, van 
acabar pesant massa. Es va decidir optar per la compensació material. De fet, aquesta 
mesura era una de les que més demanaven les víctimes, seguida de la demanda 
d'investigacions sobre els casos que els afectaven, beques, habitatge serveis mèdics i 
enterraments dignes (per aquest ordre).  
 
Si la víctima era morta, la quantitat es dividiria entre totes les persones que es 
consideressin familiars d'aquesta. La quantitat a percebre va establir-se en funció de la 
mitjana d'ingressos anuals d'una família a Sud-àfrica: 21.700Rands (1997). Es pagaria 
aquesta quantitat a cada víctima anualment i al llarg de sis anys. Aquesta quantitat 
vindria ponderada per tres factors. El reconeixement del patiment de la persona, la 
facilitat d'accés a serveis (l'accés a serveis en zones rurals és el 30% més car que a 
ciutat) i el cost de la vida diària en funció també del tamany de la família (el cost de la 
vida a zones rurals és el 15% menys car que a les ciutats).  D'aquesta manera la 
persona més desafavorida de zones rurals percebria 18330 rands l'any (2.920 euros) 
                                              
415 Canvi a 23/08/2000. 
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al llarg de sis anys (17.516 euros). En cas que fos a ciutat la quantitat seria de 17.029 
rands, que al cap de sis anys serien 451.279 Rands (16.273 euros). La quantitat 
màxima pagada es dona a les persones amb més de 9 fills al càrrec, censades a 
zones rurals. Estem parlant de 611.692 rands al llarg dels sis anys, (aproximadament 
22.060 euros) 
 
El tercer element sobre el que el Comitè va edificar la seva política de reparació i 
rehabilitació va ser la creació de reparacions simbòliques, tant legals com legislatives, 
que afectés de manera individual i transversal a la comunitat sud-africana. A nivell 
individual es donaven certificats oficials molt importants per a individus com la mort 
legal de persones estimades, es va permetre l'exhumació de cossos, el seu trasllat i la 
celebració de nous funerals, es va proveir de tombes dignes a qui estava enterrat en 
descampats, es van deixar sense efecte sentències criminals d'origen polític, es van 
netejar els expedients dels afectats i es van intentar resoldre els problemes legals de 
contenciosos sense cap sentit a la nova Sud-àfrica.  
 
De manera més, àmplia, afectant a la comunitat, es proposava la construcció de 
memorials en record de fets concrets (Sharpville, Soweto...), el reanomenament de 
carrers i instal·lacions comunals (han aparegut incomptables carrers Nelson Mandela) i 
es demanava que es tinguessin en compte les especificitats culturals dels diferents 
pobles sud-africans a l'hora de realitzar les diferents cerimònies commemoratives. 
 
Finalment el Comitè proposava que l'Estat creés per decret el Dia Nacional per al 
Record per a tots els que van morir en la lluita contra i en la defensa de l'apartheid. 

 
Com s'ha anat comentant un altre dels elements claus de la política del CRR es 
basava en la rehabilitació de les petites comunitats del país. Barris, poblets... Havien 
estat un dels factors de supervivència principal durant l'apartheid, però necessitaven 
ajut per augmentar el nivell de vida dels seus habitants. S'havia de promoure la 
reconciliació des d'aquestes comunitats respecte comunitats enfrontades que 
normalment vivien a menys d'un quilòmetre de distància. I abans de parlar de 
reconciliació, que també, es tractava de demanar una millora dels serveis sanitaris i 
socials a través de l'increment de la formació, l'increment dels serveis d'atenció 
psicològica i serveis d'atenció primària, la millora de l'infrastructura educativa, de 
vivendes i la posada en marxa d'una important reforma institucional.  

 
Finalment el CRR proposa la creació d'un Director Nacional de Reparació i 
Rehabilitació per tal de fer operatives totes aquestes propostes i fer-ne un seguiment i 
avaluació acurat tant a nivell nacional, provincial i local. 

 
 

3.2.9.4. Problemes de legitimitat del Comitè i la Comissió: 
víctimes i govern 

 
El problema principal de les víctimes i del Comitè de Reparacions i Rehabilitació no 
eren les propostes. Es podia estar més o menys d'acord amb les quantitats a percebre 
i la idoneïtat d'alguns noms proposats, però el tema fonamental era un: el Comitè 
només feia recomanacions i no tenia cap capacitat executiva. Per les víctimes aquest 
fet era molt difícil d'entendre. Aquells que els havien acompanyat, aquells que els 
havien demanat què volien, aquells que els havien apuntat en papers oficials quines 
eren les seves penúries per tal que l'Estat els ajudés, no podien posar la mà al foc 
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respecte una futura ajuda. L'Oficina del President decidiria quines eren les propostes 
adequades i el Parlament quina seria la quantitat que s'hi havia de destinar.  
 
Els càlculs del Comitè portaven a estimar que el cost de la política de compensacions 
monetàries pujaria 477'4 milions de rands l'any i per tant uns 2864'4 milions de rands 
al cap dels sis anys. La pregunta era doncs, quina seria l'estimació que faria el 
Parlament. Faria cas a la Comissió o decidirà pel seu compte atorgar quantitats 
inferiors? La realitat ens mostrava que les primeres mesures econòmiques d'urgència 
s'havien començat a donar un any i mig després que fossin tramitades i amb 
comptagotes a causa de les fortes restriccions pressupostàries sud-africanes.  
 
Des que la Comissió va acabar el seu mandat i va presentar l'Informe final amb les 
recomanacions al President, els comissionats responsables del CRR no han deixat de 
queixar-se fins a l'extenuació sobre la lentitud del procés i la poca importància que els 
parlamentaris han donat a la política de reparacions. El pitjor de tot, és que la reacció 
de la gent envers la Comissió està quedant i ha quedat extraordinàriament malmesa: 
els responsables de violacions de drets humans han obtingut amnistia amb una 
celeritat desconeguda mentre que les compensacions per les víctimes s'allarguen i no 
arriben, tot i haver passat més de dos anys des que va ser acceptada la demanda a 
les seus de la Comissió. Amnistia i veritat, però i les reparacions a les víctimes?. 
L'estat no complia el tracte. Sens dubte la no atenció immediata de les víctimes ha 
estat, a curt termini, un dels errors principals que ha fet més mal a la Comissió i a la 
credibilitat del procés. 
 
Com comenta la vice-presidenta del Comitè "una reparació aplaçada és una cura 
retardada"416 si és que el malalt no empitjora. 

 
El Parlament era doncs qui havia de decidir quines de les recomanacions es durien a 
terme i en quina mesura. L'única cosa segura era que hi havia unes reparacions 
urgents que s'estaven començant a pagar. I prou.  
 
El discurs de Mandela en l'obertura del Parlament havia de donar una mica més de 
llum a l'assumpte. I la va donar: la reparació seria bàsicament simbòlica; la reparació 
individual financera quedaria a un nivell residual. Les víctimes van reaccionar 
aïradament i van pressionar tan com van poder per fer canviar la idea del govern. Poc 
després durant el debat sobre les conclusions de la Comissió, el 25 de febrer de 1999, 
Mandela assegurava que les recomanacions de la Comissió eren generalment 
acceptables i que d'acord amb la disponibilitat de recursos es pagarien 
indemnitzacions individuals. Amb tot assegurava que les reparacions no serien 
proporcionals al dany sofert, sinó simbòliques. Per acabar-ho d'enredar, el vice-
president Mbeki, declarava que les reparacions serien la redistribució econòmica, la 
reconstrucció i el desenvolupament del país, tot i que també assumia que una part de 
les víctimes havia de rebre indemnitzacions particulars. Finalment, el ministre de 
Justícia, Dullah Omar, va acabar de rematar la feina assegurant que cap lluitador per a 
l'alliberament havia entrat en guerra per obtenir un guany personal ja que l'única 
recompensa buscada era la llibertat. Semblava el final, però encara més animat, va 
acabar exposant que l'Estat no podia desprestigiar la lluita realitzada contra l'apartheid 
donant-li un simple valor monetari.  
 
                                              
416 ORR, Wendy. “Reparation delayed is healing retarded” a VILLA-VICENCIO, Charles i 
VERWOERD, Wilhelm. Looking back, reaching forward. UCT Press, Zed Books. Cape Town. 
London 2000. Pp. 239. 
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Les reparacions individuals a llarg termini quedaven soterrades i les soterrava el 
mateix home que cinc anys abans s'enfrontava al Parlament per demanar l'aprovació 
d'un projecte de llei anomenat Llei de la Promoció de la Unitat Nacional i la 
Reconciliació. 
 
La contrapartida era una llei que estableix pensions especials per als que l'any 1997 
fossin majors de 35 anys i estessin adscrits a uns dels moviments d'alliberació 
nacional. D'acord amb la millora prevista de l'esperança de vida a mig termini es creia 
que aquesta política podia arribar a ser més cara encara que la prevista pel comitè, i 
es criticava que es donés una pensió com a recompensa i no en tant que víctima del 
sistema. Però aquest ja és un altre debat. De tota manera, és important assenyalar 
que, tot i les paraules del ministre Dullah Omar, tots aquells que preferien acollir-se a 
les indemnitzacions individuals podien fer-ho. El problema era saber quan les rebrien i 
quines serien les quantitats a percebre.  
 
Poc després d’acabar la Comissió, a juny del 2000417 l'estat dels pagaments de les 
reparacions interines urgents explicava que s'han donat indemnitzacions per valor de 
30 milions de rands dels 300 pressupostats, a més de 10.000 persones (víctimes i 
familiars).  
 
Les reparacions quedaven congelades a l’espera de l’aprovació de les mateixes per 
part del govern i això no arribaria fins a març de 2003. Pel que fa a les mesures de 
suport mèdic i teràpies de grup no hi havia cap indicació i no semblava que el govern 
tingués cap pressa a posar-les en marxa. Les víctimes quedaven a l’espera i moltes 
d’elles no rebrien les reparacions fins a finals de 2010 tal i com exposarem més 
endavant. El procés podia quedar falsejat i els grups de víctimes es posaven les mans 
al cap pressionant tant com podien al govern per posar en marxa de manera urgent les 
recomanacions al respecte de les reparacions de l’Informe Final. Pintaven bastos. 
 
 
NOTA FINAL. A l’ANNEX 3 S’adjunten Documents Originals del Departament de 
Justícia de pagament de Reparacions Interines. 
 

                                              
417 D'acord amb una Press release de la Comissió del 7 de juny del 2000. 
(www.reconciliation.org.za/reparations) 
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3.2.10. Altres estructures de la Comissió  
 
- El Departament de Finances era l'encarregat d'establir els salaris dels diferents 
treballadors de la Comissió, basant-se en els salaris dels parlamentaris de l'Assemblea 
Constitucional; controlar la inversió de capital, la inversió en viatges i estances, en 
edificis, mobiliari i equipament d'oficina, en seguretat, serveis de traducció i 
interpretació, documentació interna i serveis legals subcontractats. També 
s'encarregava de controlar tots els ingressos, ja fossin rebuts des del Parlament o via 
donants internacionals. Cada any el Chief Executive Officer presentava un balanç 
financer sobre l'estat de comptes de la Comissió. A 2001 es va estimar que el 
pressupost total de la CVR va ser de 33 milions de Dòlars.418  
 
La comissió va rebre a la vegada donacions dels següents governs i entitats: 
Comunitat Europea, l’ambaixada danesa, la Swedish International Development 
Agency, USAID, la Flemish Community, l’Ambaixada Noruega, el govern austríac i el 
govern belga. Tots junts van aportar uns 24,5 milions de rands. 
 
- El Departament de Recursos Humans: Les tasques principals que va dur a terme van 
ser  el reclutament i selecció de personal que havien d'incloure gent provenint del 
sector públic i del sector privat; l'administració i manteniment de l'estructura salarial i 
un pla estratègic de contractació en funció de les necessitats puntuals de la Comissió. 
En el moment més àlgid de la comissió aquesta va arribar a comptar amb 438419, 
empleats. Cal comentar que ja en la selecció de personal es va tenir en compte la 
futura legislació d'Afirmative Action que discriminava positivament a les comunitats 
negra, índia i mestissa. 
 
- El Departament de Gestió de la Informació. Es va encarregar de crear un sistema 
d'informació a través de paquets informàtics propis, adequats a les tasques de la 
comissió. Es va crear una base de dades que inclouria totes les sol·licituds d'amnistia, 
així com totes les declaracions dutes a terme en les vistes públiques tant per víctimes 
com per responsables de violacions de drets humans. Una consultora especialitzada 
en el registre de violacions de drets humans, la American Association for the 
Advancement of Science, en col·laboració amb la Human Rights Documentation and 
Information System, va ser l'encarregada de dissenyar la bases de dades, a partir d'un 
projecte encarregat pel Vice-president de la Comissió, Alex Boraine, anomenat Human 
Rights Documentation Project. Aquesta base de dades central en tot el procés, era 
accessible des de qualssevol oficina de la CVR.420 
 
- La Unitat d'Investigació: Una de les característiques úniques de la CVR, respecte la 
resta de les comissions del món, va ser l'existència d'una Unitat d'Investigació 
permanent com un element integral d'aquesta. Aquest fet, no és sorprenent tenint en 

                                              
418 CHAPMAN, A.R., H. van der MERWE (2008). Truth and Reconciliation in South Africa. Did 
the TRC Deliver?. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. p.246. 
419 TRC Final Report. Volume 1. Pp 319 
420 A l'informe final es pot trobar una relació dels termes i característiques de la base de dades 
(Volum 1 Capítol 5 i Volum 5 Capítol 1.) però sens dubte el treball més complert al respecte és 
el de: LEVIN, L., P. DEWHIRST, B. HAMBER, Brandon (1997). “The Use of Evsys for Preparing 
Human Rights database for presentation to the Truth and reconciliation Commission in South 
Africa”. Ponència presentada a la HURIDOCS Conference. Mèxico City, 11-13 de Novembre de 
1997. Es pot trobar a la web del Centre for the Study of Violence and Reconciliation. 
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compte que un dels esforços centrals de la comissió era provar i investigar sobre la 
veritat dels conflictes del passat. 
El cap de la unitat d'Investigació, Dumisa Ntsebeza, advocat especialment actiu durant 
l'apartheid en casos de violacions de drets humans a la regió d'East London, va acabar 
essent una de les figures públiques més conegudes de la comissió. El personal de la 
Unitat incloïa membres de la policia en actiu, membres de la policia que havien 
treballat a l'antic règim; magistrats; antics membres del servei nacional d'intel·ligència, 
antics periodistes, investigadors, advocats, jutges, especialistes en drets humans i 
especialistes internacionals. Fins a un total de 60 persones i 12 ajudants externs 
internacionals amb el suport d'Holanda, Noruega, Dinamarca, Suècia, Irlanda, 
Alemanya i Suïssa. 
 
Els membres de la Unitat van rebre formació específica sobre com dur a terme la seva 
tasca, especialment en l'entorn informàtic, desconegut per molts dels membres de la 
unitat. 
 
La Unitat estava descentralitzada internament d'acord amb les oficines regionals de la 
Comissió. Cada cap regional de la Unitat mantenia converses diàries amb les altres 
estructures de la Comissió i especialment amb els Departaments de Finances, 
Recursos Humans i Recerca. 
 
Per fer la feina, la Unitat havia establert lligams formals amb diferents organismes 
institucionals per tal d'accedir de manera més ràpida a informació concreta. És el cas 
de la Policia Sud-africana (SAPS), les Forces de Defensa Sud-africanes (SADF), 
l'Agència Nacional d'Intel·ligència, el Fiscal General de la República, altres 
organitzacions regionals i nombroses ONG's. Les ONG van tenir un paper secundari al 
llarg de la vida de la Comissió, i no va ser fins que es va iniciar el programa d'extensió 
dels statement takers que no hi tornarien a jugar un rol important, tot i el lobby que 
havien constituït durant els primers debats en la creació de la Comissió.421 
 
La Comissió fa referència a les grans dificultats i al boicot d'informació d'alguns 
d'aquests estaments oficials. D'acord amb l'informe final la destrucció sistemàtica de 
documentació es va produir a tots els organismes de seguretat de l'Estat, fins i tot en 
el període en que la Comissió estava operativa. 
 
La Unitat va crear-se el març de 1996, poc abans que comencessin les vistes 
públiques, i en primera instància va centrar-se en l'ajuda al Comitè de violacions de 
drets humans en les seves primeres vistes al llarg del país. El procés d'investigació, 
després de les vistes, va ser molt lent i va comportar dificultats de comunicació i 
coordinació amb la resta de Comitès. Finalment es va establir un marc general 
d'actuació pel qual la Unitat proveiria uns serveis regulars als comitès, de manera 
                                              
421 Sobre la relació de la Comunitat Civil, i especialment de les ONG's amb la Comissió és 
interessant el següent article: 
HAMBER, B. , T. MOFOKENG, G. SIMPSON (1997). “Evaluating the Role and Function of Civil 
Society in a Changing South Africa. The Truth Commission as a Case Study”. Document 
presentat al seminari The Role of Southern Civil Organisations in the Promotion of Peace. DHR 
Seminar. Cotholic Institute for International relations. Londres 10 de Novembre de 1997. 
D'acord amb els articulistes la Comissió no va ser capaç de valorar les possibilitats que li oferia 
una major implicació de les ONG en la seva gestió i orietacions. Però a la vegada destaquen la 
incapacitat de les ONGs a adaptar-se al nou rol, després de jugar anys a la contra del govern, 
incapaces d'entendre que la seva aportació no s'ha de fer ara per aconseguir quotes de poder i 
influència sinó que han de sumar i començar a actuar com a entitats que han de valdre's 
econòmicament per si mateixes per sobreviure. 
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sistemàtica. A partir d'octubre del 96, i en paral·lel a la investigació necessària per les 
vistes, es va iniciar el processament dels diferents formularis de declaracions que no 
paraven d'augmentar. Així mateix, es posaven en marxa els interrogatoris de totes les 
persones considerades rellevants per a les investigacions.  
 
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds d'amnistia, la feina de la Unitat 
es va dedicar a la investigació i corroboració dels fets que s'hi referien per tal de que 
els membres de la Comissió tinguessin material de primera mà per interrogar a les 
víctimes. En aquesta tercera fase, la relació amb el Comitè d'Amnistia era constant i el 
traspàs d'informació recíproc i permanent.422 

 
La Unitat d'Investigació es va encarregar també de fer l'anàlisi de la base de dades 
que anava construint i que li va permetre establir diferents patrons d'abús de drets 
humans en funció d'una regió o altre. Un altre grup d'analistes s'encarregava 
d'analitzar els documents, classificar-los i generar documentació que s'enviava al 
Departament de Recerca Finalment la Unitat es va encarregar de fer l'anàlisi estadístic 
de tota la informació rebuda per la Comissió. 
 
L’aportació de la seva tasca en l’obtenció de noves evidències i nova narrativa per a 
l’Informe Final de la Comissió va quedar forà infrautilitzada. S’hagués pogut treure molt 
més suc de la tasca feta però la mala coordinació amb la Research Unit, de tall més 
acadèmic, no ho va permetre. Amb tot es van fer algunes aportacions importants.  
 
D’acord amb Chapman 

 
The fullest set of new information uncovered through the amnesty process related to the 
role and resposnibility of the regional security Police leadership, which had command over 
the Vlakplaas operations deployed to the regional level.423 

 
Tant la Research Unit com la Investogation Unit van tancar-se l’octubre del 1998. Així, 
l’Informe Final de 2003 no va poder millorar l’informe Final interí, i no va incorporar el 
que hagués pogut sorgir del comitè d’amnisties que va treballar fins a maig de 2001.  
 
El Departament legal. El departament legal s'havia de fer càrrec de tots els assumptes 
legals que afectessin a la Comissió a escala nacional, principalment: havia de fer 
propostes legals i donar l'opinió davant requeriments dels comissionats, revisar tota la 
documentació legal i contractes entre la Comissió i tercers, establir un lligam entre els 
fiscals i els advocats del país per debatre temes legals que afectessin a la Comissió, 
permetre els interrogatoris, respondre a totes les demandes posades per testimonis o 
els seus representants legals contra la Comissió i coordinar les modificacions de la llei 
amb el Departament de Justícia (com l'ampliació del mandat temporal de la Comissió o 
el canvi de dates en la data final de recepció de sol·licituds d'amnistia)  
 
El Departament de Comunicació i Relacions amb els mitjans de Comunicació:  

 
a) Relacions amb els mitjans de comunicació: 
 

                                              
422 La relació detallada dels passos de l'investigació es pot trobar a TRC. Final Report. Op. Cit. 
Volum 1. Capítol 11(d). Paràgraf 57. 
423 CHAPMAN, A.R., H. van der MERWE (2008). Op. Cit., p. 251. 
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El paper dels mitjans de comunicació havia de ser i va ser un dels elements centrals 
sobre els que havia de pivotar tot el Departament de Comunicació de la Comissió. Era 
absolutament necessari transportar a la societat civil tot el procés que s'estava duent a 
terme en poliesportius, centres de lleure, esglésies i habitacions de grans edificis on la 
gent testificava, creava una nova història i desenterrava la memòria somorta dels anys 
d'apartheid.  
 
Inicialment la Comissió va plantejar un conjunt de seminaris i sessions de treball amb 
els mitjans de comunicació per explicar el procés i atendre als mitjans que seguirien a 
la Comissió amb un corresponsal des del primer fins a l'últim dia.  
 
La Comissió va donar especial importància a la ràdio com a mitjà de comunicació 
donat que la televisió era un objecte que no es disposava a totes les cases 
 
La idea de la Comissió era presentar una imatge poc entusiasta i intentar transmetre la 
dificultat de la seva tasca. En la primera reunió a Bishopcourt es va establir la 
transparència com una condició sine qua non de totes les actuacions de la Comissió: 
els mitjans de comunicació tindrien accés permanent i sense excepció a tots els 
comissionats. Els membres del departament es van haver d'encarregar d'assessorar 
als comissionats ja que els primers mesos hi va haver algunes errades de comunicació 
per la inexperiència d'alguns comissionats poc avesats a enfrontar-se amb 15 
micròfons a la vegada. 
 
Es va decidir que la Comissió seria pro-activa en la difusió de la informació i que, de 
manera periòdica, aniria traient les noticies que s'havien de produir tals com els dies 
de vistes o les deliberacions i resultats dels diferents casos d'amnistia. La publicació 
d'informació per part de la comissió no va estar exempta de problemes. En primer lloc 
pel desajust de moltes dates i en segon lloc, per les crítiques de víctimes o 
responsables de violacions de drets humans que consideraven que s'havia vulnerat el 
seu dret a la intimitat. 

 
Cobertura:  

 
Tant la premsa escrita com l'audiovisual va tenir un paper actiu i constant en el 
seguiment de les tasques de la Comissió.  
 
Entre els diaris, n'hi va haver que van nomenar enviats especials permanents a la 
Comissió: Beeld, Business Day, City Press, Rapport, the Sowetan i The Star de 
Johannesburg, el The Cape Argus i el The Cape Times de Cape Town i el Daily News 
a Durban. 
 
La SABC ràdio va assegurar la presència de periodistes de totes les llengües del país 
per tal de difondre les informacions en tots els idiomes oficials. Es feien informatius 
diaris i un resum setmanal, així com sessions en directe a través de Radio 2000. 
Aquestes sessions van quedar 8 mesos parades per falta de finançament, però una 
donació del govern noruec va permetre que continuessin.  
 
La Comissió va permetre la presència de càmeres a les vistes perquè no era un judici 
com els celebrats a les diferents corts de justícia del país. Amb tot es van establir unes 
normes de bones pràctiques, consensuades sobretot a nivell internacional amb la 
BBC. Amb tot, els fotògrafs van tenir l'accés vedat a les vistes un cop aquestes havien 
començat. 
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Les imatges es difonien per la SABC-TV en programes diaris i en un programa resum 
setmanal anomenat "TRC Special Report". La difusió d'aquestes imatges de les vistes 
públiques va ser la cara de la Comissió durant els dos anys i mig que va estar en 
funcionament. La mitjana d'espectadors del programa va ser de 1.2 milions 
d'espectadors amb una població similar a l'espanyola, però amb un nombre molt més 
reduït d'aparells de televisió. 
 
b) La Comunicació: 

 
 

Figura 34. 
 

La Comissió va iniciar la seva estratègia de comunicació amb la creació d'un logo que 
acompanyaria la comissió a tot arreu.  
 
Es van fer cartells, fulletons informatius, més de 400.000 tríptics, manuals, adhesius, 
etc... També es van crear falques de ràdio i televisió per què la gent presentés les 
seves sol·licituds al Comitè d'Amnistia i al Comitè de Violacions de Drets Humans.  
 
La Comissió va editar uns butlletins d'informació anomenats Truth Talk que eren 
repartits internament i a totes les organitzacions que ho desitjaven i col·laboraven amb 
la Comissió. 
 
Finalment es va encarregar de publicar un llibre amb la política del Comitè de 
Reparacions i Rehabilitació i de preparar l'Informe Final de la Comissió. 
  
-La Unitat de Salut Mental. 
 
La Unitat es va considerar indispensable a mesura que s'iniciava la presa de 
declaracions de les primeres víctimes. Els informes dels statement takers mostraven 
que determinades persones necessitaven d'un suport psicològic posterior a la primera 
ronda de declaracions.  
 
Finalment la Unitat va classificar en 5 tipus les persones que necessitarien els seus 
serveis: les víctimes, els responsables de violacions de drets humans, els familiars i 
persones dependents de la víctima, i a un altre nivell, la comunitat i el personal de la 
comissió (un personal que va rebre formació especialitzada i atenció puntual quan era 
requerida).  
 
Tots els grups mostraven símptomes del síndrome d'estrès post-traumàtic. I això 
significava baixa auto-estima, depressió, inestabilitat emocional, comportaments 
evasius, falta d'impuls a fer coses, atacs d'ira, paranoies, dificultats de relació social i 
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interpersonal o problemes d'insomni, entre d'altres. Sovint aquests problemes es veien 
agreujats per problemes socio-econòmics i mèdics, rèmores de les polítiques i 
problemes que arrancaven anys enrere. 

 
Les víctimes eren les que rebien majors atencions. Durant les vistes, especialistes es 
cuidaven d'atendre als testimonis que ho necessitaven. Però a més, la Comissió es 
trobava amb elles abans d'iniciar les sessions i , posteriorment, eren referides a 
serveis regionals prop de les seves comunitats per tal que els fessin un seguiment 
adequat. Els encarregats de la Unitat van dedicar part del seu temps a auditar els 
diferents serveis regionals de salut mental i van realitzar formació específica a 
personal d'aquests centres de salut per tal de rebre a les persones que se'ls derivessin 
des de la Comissió. Els membres de la Unitat adoptarien un rol de coordinació amb 
aquests diferents serveis donat que aquests serien els que a partir de llavors farien el 
tractament a llarg termini dels testimonis. 
 
Una de les lluites principals de la Unitat, era la lluita contra la frustració. La Comissió 
va ser incapaç d'establir un procés de reparacions i rehabilitació correctament i amb 
celeritat, així com una comunicació fluida amb les víctimes. Això va provocar la 
frustració i el malestar de moltes víctimes però també de les comunitats. Es van iniciar 
sessions de grup on es convidava també a aquelles víctimes que no havien testificat 
en públic (el 90%), però el sentiment de frustració segueix essent avui molt estès entre 
les víctimes que van testimoniar a la comissió. La poca previsió de la Comissió en les 
conseqüències traumàtiques que podia generar el procés que iniciava ha estat 
durament criticat per especialistes424. 
 
La manca de serveis de salut a la Sud-àfrica negra a suposat un important problema 
per molta gent que ha quedat desatesa a les seves regions. Encara avui hi ha 
importants grups de suport que actuen a nivell nacional com el Centre for the Study of 
Violence and Reconciliation (CSVR), el Trauma Centre for Victims of Violence a Cape 
Town o el Khulumani Support Group, però la falta de fons està fent perillar la 
continuïtat de la seva tasca.  
 
- Departament de Gestió de Registres. Cada oficina regional tenia un encarregat dels 
arxius i la documentació que es rebia. En un inici, cada oficina regional classificava la 
seva documentació de manera independent i la falta d'homogeneïtat va portar 
importants problemes a mig termini. Es va decidir crear sistema de gestió de 
documentació comú a totes les oficines regionals, es van sistematitzar els registres i 
es va millorar la seguretat i la gestió de tota la informació en mans de la Comissió.  
 
Finalment aquests arxius i tota la documentació de la CVR ha estat transferida als 
Arxius Nacionals de la República de Sud-àfrica a Ciutat del Cap, i és de consulta 
pública per a tota persona que ho desitgi. 
 
- Departament de Recerca. Context històric Un dels mandats que tenia la Comissió era 
establir el context en els que es van produir les grans violacions de drets humans en el 
passat. D'altra banda s'havia d'escriure un informe per al Parlament explicant aquest 
context i s'havia de facilitar als comissionats i membres de la comissió un bon context 
històric a nivell regional per entendre el substrat de les diferents declaracions. Per a 

                                              
424 HAMBER, B. (1997). “The Burdens of Truth: An evaluation of the psychological support 
services and initiatives undertaken by the South African TRC”. CSVR. Artcle presentat al "The 
third International Conference of Etnic Studies Network". Derry, 26-28 de Juny de 1997. 
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fer-ho es va crear el Departament de Recerca que va comptar amb aportacions 
d'historiadors, periodistes i activistes de drets humans i l'ajut de la Unitat d'Investigació.  
 
Es va establir una cronologia dels principals punts clau de la història Sud-africana des 
del segle XIX i es va decidir que els temes d'investigació serien els següents: 
- Normativa i qüestions morals, elements conceptuals i anàlisi social. 
- El Context Històric de la Comissió entre 1960-1994. 
- El desenvolupament dels cossos de seguretat. 
- El sistema judicial i legal. 
- Empresonaments i detencions. 
- Els Homelands. 
- KwaZulu-Natal 
- Els moviments d'alliberament. 
- Els grups opositors a l'interior de Sud-àfrica. 
- Els grups d'extrema dreta blancs a Sud-àfrica. 
- Vigilantes 
- Problemes de gènere. 
- Infància i joves. 
- El sector sanitari. 
 
Així mateix es van realitzar investigacions de recerca especials per tots els 
esdeveniments de les special hearings i event hearings. 
 
La major part de les fonts de la documentació utilitzada van provenir dels informes dels 
partits polítics i moviments d'alliberació presentats a la Comissió, la South African 
National Defence Force (SANDF), la National Intelligence Agency, les transcripcions 
de les reunions ministerials i el Consell de Seguretat de l'Estat, la South African 
Medical Services, ONG, institucions de recerca i individus particulars que van voler 
col·laborar amb la Comissió. També es van analitzar les declaracions escrites en els 
formularis per la sol·licitud d'amnistia i l'anàlisi de la Unitat d'Investigació de les 
declaracions de les víctimes. 
 
Finalment el Departament es va encarregar d'investigar la destrucció no autoritzada de 
documents en els diferents ministeris i departaments estatals. Un apartat de l'informe 
final mostra exhaustivament la important destrucció de documents duta a terme entre 
1990 i 1998425.   
 
L'ultima tasca del departament va ser la coordinació, edició i posada en públic de 
l'Informe Final de la Comissió. 
 
- Estructures de Protecció i Seguretat. En un principi, la Comissió no preveia usar un 
departament específic per al control i seguiment de la seguretat de les seves activitats, 
sinó que es preveia comptar amb els serveis de la policia allà on es fessin les vistes. 
Amb tot, ja en la primera vista, les amenaces de bomba i les amenaces a comissionats 
van evidenciar que, encara que petit, seria necessari un cos que coordinés la 
seguretat de la Comissió i les seves activitats.   
 
En un inici es van establir estructures de seguretat a KwaZulu Natal, Gauteng i Eastern 
Cape, i es va fer un anàlisi dels possibles perills que corrien els comissionats i les 
seves famílies. Sis dels comissionats van ser amenaçats de mort i es va decidir posar 
protecció permanent al president, Desmond Tutu, i el vice-president Alex Boraine. 
                                              
425 TRC. Final report. Op. Cit, Volum 1. Capítol 8. 
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- Programa de Protecció de Testimonis 
Un dels altres elements distintius de la Comissió va ser la posada en marxa d'un 
programa de protecció de testimonis d'abast limitat. La funció principal era preservar la 
integritat física de tota persona que hagués de testimoniar davant la comissió, abans, 
durant i després de la vista, sempre les seves declaracions poguessin posar en perill la 
seva vida. 
 
El programa es va posar en marxa amb retard, a finals del 96, a causa de restriccions 
pressupostàries. Amb tot mesos abans ja s'havien començat a atendre alguns casos 
de manera particular. Els responsables de la protecció de testimonis, treballaven en 
col·laboració amb la resta de departaments de la Comissió i especialment amb la 
Unitat d'Investigació.  
 
La Comissió acollia a la víctima en aquest programa sempre com a última solució. Les 
demandes per acollir-se al programa provenien principalment de tres col·lectius: 
- Les Víctimes que havien estat atemorides per grups de vigilantes lligats a partits 

polítics. 
- Testimonis que tenien por de les represàlies de la gent a la que podien involucrar. 

A mesura que s'iniciaven les vistes del Comitè d'Amnistia, molts responsables de 
violacions de drets humans i testimonis de les vistes van començar a demanar 
protecció per por a represàlies. 

- Confidents que pretenien enganyar a la Comissió per tal de falsejar les seves 
investigacions. Malauradament aquest cas es va donar bastant i la Comissió va 
haver d'anar molt alerta amb qui acollia al programa. 
 

En cada cas es comprovava la veracitat del risc i es proposava la seva inclusió en el 
programa. El comissionat encarregat de la Unitat d'Investigació era qui tenia l'última 
paraula al respecte. El programa usava la xarxa preexistent d'ONG especialitzades en 
la lluita contra el crim i estructures policials, i sempre actuava a nivell comunitari per no 
desplaçar al testimoni del seu lloc habitual de residència. En moltes ocasions les 
demandes de protecció sorgien de les mateixes organitzacions comunitàries. 
 
Finalment, el programa va servir també com a reforç a la Unitat d'Investigació en 
permetre l'obtenció d'informació valuosa abans de les vistes.  
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3.2.11. Informe Final, Final? 
 
El 31 d'octubre de 1998 Nelson 
Mandela i Desmond Tutu 
cantaven i ballaven al so de 
músiques tradicionals i religioses 
en honor a la feina feta per la 
Comissió de la Veritat i 
Reconciliació de Sud-àfrica. Era 
el dia escollit per fer la 
presentació de l'Informe Final de 
la Comissió a tots els sud-africans 
i al món.  

 
Dos dies abans, al Parlament Mandela, s’adreçava així als membres del Parlament en 
rebre l’Informe Final de la TRC, en un parlament solemne que transcrivim pel seu 
interès426. 

 
Chairperson of the TRC, The Most Reverend Desmond Tutu, Presiding Officers of our Houses of 
Parliament, Ministers and Deputy Ministers, Leaders of Political Parties 
Commissioners of the TRC, Distinguished Guests, Fellow South Africans 

South Africa is no longer the country it was when we adopted the Interim Constitution in 1993, 
when, together, we resolved to overcome the legacy of our violent and inhuman past. 

Our of that negotiation process emerged a pact to uncover the truth, the better to build a bright 
future for our children and grandchildren, without regard to race, culture, religion or language. 

Today we reap some of the harvest of what we sowed at the end of a South African famine. 

And in the celebration and disappointment that attends such harvest, we know that we shall have 
to sow again, and harvest again, over and over, to sustain our livelihood; to flourish as a 
community; and for our generation to know that when we finally go to rest forever, our progeny 
will be secure in the knowledge that two simple words will reign: Never Again! 

Today we receive a report whose creation has itself been a part of what has brought us to where 
we are. 

It represents a toil of nurturing the tender fields of peace and reconciliation and the plodding 
labour of opening the bowels of the earth to reveal its raw elements that can build and destroy. 

The report we receive today - and which is to be completed when the Amnesty process has run 
on its course - cannot but help signal the end of one season and the beginning of another. 

And so as we observe this stage of the TRC process, we should pay tribute to the 20,000 men 
and women who re-lived their pain and loss in order to share it with us; the hundreds who dared 
to open the wounds of guilt so as to exorcise it from the nation's body politic; indeed the millions 
who make up the South African people and who made it happen so that we could indeed become 
a South African nation. 

That so many have taken part in the Commission's work so far - individuals, organisations and 
institutions - and that our media provided us with such extensive coverage and commentary which 
the public followed with interest, tells us that we were and are engaged in a truly national process. 

At the helm of it all has been the Most Reverend Desmond Tutu, who has, during the hearings, 
conveyed our common pain and sorrow, our hope and confidence in the future. 

To you and all the Commissioners and staff of the TRC we say, on behalf o the nation: Thank you 
for the work you have done so far! 

                                              
426 MANDELA, N. (1998). On receiving the report of the TRC. Thursday, October 29, 1998. 
Extret de la web del Congres Nacional Africà. <http://www.anc.org.za> Document: NMS 649 
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If the pain has often been unbearable and the revelations shocking to all of us, it is because they 
indeed bring us the beginnings of a common understanding of what happened and a steady 
restoration of the nation's humanity. 

The TRC that is guiding us on this journey is the TRC of all of us. It flows from our interim 
constitution. 

It was established by an act of parliament with overwhelming support. It is composed of 
individuals from all backgrounds and persuasions. 

It has put the spotlight on all of us. 

Though the interim report is formally given to me as President, it is in reality a report to all of us. 
For that reason it is being released to the public and given to our elected representatives without 
a moment's delay. 

Its release is bound to reawaken many of the difficult and troubling emotions that the hearings 
themselves brought. 

Many of us will have reservations about aspects of what is contained in these five volumes. 

All are free to make comment on it and indeed we invite you to do so. And for those who feel 
unjustly damaged, there are remedies. 

It will seem artificial to some to place those fighting a just war alongside those whom they 
opposed. 

It will be difficult for the victims of gross violations of human rights to accept the philosophical 
account of the trade-off between punitive justice and a peaceful transition. 

It may be difficult for many to accept the finding that the apartheid state was the primary 
perpetrator of gross human rights violations. 

Yet if we are true to our founding pact, we cannot equivocate about a system which exacted such 
inhumanity, There can be no dissonance with regard to the clarion call: Never Again! 

Such is the injunction of our democratic constitution and bill of rights. Such is the logic of our 
survival and prosperity as a nation. 

I therefore take this opportunity to say that I accept the report as it is, with all its imperfections, as 
an aid that the TRC has given to us to help reconcile and build our nation. 

The Commission was not required to muster a definitive and comprehensive history of the past 
three decades. Nor was it expected to conjure up instant reconciliation. And it does not claim to 
have delivered these either. Its success in any case depended on how far all of us co-operated 
with it. 

Yet we are confident that it has contributed to the work in progress of laying the foundation of the 
edifice of reconciliation. The further construction of that house of peace needs my hand. It needs 
your hand. 

Reconciliation requires that we work together to defend our democracy and the humanity 
proclaimed by our constitution. 

It demands that we join hands, as at the Job Summit tomorrow, to eradicate the poverty spawned 
by a system that thrived on the deprivation of the majority. 

Reconciliation requires that we end malnutrition, homelessness and ignorance, as the 
Reconstruction and Development Programme has started to do. 

It demands that we put shoulders to the wheel to end crime and corruption, as religious and 
political leaders committed themselves to doing at the Morals Summit last week. 

More particularly, we will start consultations with all sectors of society on how to contribute to the 
variety of programmes required to restore the dignity of those who suffered and to give due 
recognition to those who paid the supreme sacrifice so that our nation could be free. 

This Report contains material that could sustain endless finger pointing and gloating at the 
discomfort of opponents whom the TRC has pronounced to be responsible for gross violations of 
human rights. 
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And in the brevity and the pattern of media reports, the fundamental principles it raises may be 
missed, creating an impression that the honourable thing to do would have been to acquiesce in 
an inhuman system. 

But we should constantly keep our minds on the broad picture that has emerged. 

We are extricating ourselves from a system that insulted our common humanity by dividing us 
from one another on the basis of race and setting us against each other an oppressed and 
oppressor. 

In doing so that system committed a crime against humanity, which shared humanity we celebrate 
today in a constitution that entrenches humane rights and values. 

In denying us these things the Apartheid State generated the violent political conflict in the course 
of which human rights were violated. 

The wounds of the period of repression and resistance are to deep to have been healed by the 
TRC alone, however well it has encouraged us along that path. 

Consequently, the Report that today becomes the property of our nation should be a call to all of 
us to celebrate and to strengthen what we have done as a nation as we leave our terrible past 
behind us forever. 

Let us celebrate our rich diversity as a people, the knowledge that when the TRC in its wisdom 
apportions blame, it points at previous state structures; political organisations; at institutions and 
individuals, but never at any community. Nor can any individual so identified claim that their brutal 
deeds were the result of some character inherent in any community or language group. 

All of us are therefore now more free to be who we really are; no longer forced to experience 
some of those things which are most precious to us - language, culture or religion - as walls within 
which we are imprisoned. 

Above all, we should remember that it was when South Africans of all backgrounds came together 
for the good of all that we confounded the prophets of doom by bringing an end to this terrible 
period of our history. 

Though the liberation movement was the primary agent of this change, it could not have done so 
on its own. 

To the extent that popular resistance stirred all of South Africa into action, to that extent are we all 
responsible for an outcome that did not take us deeper into the horrors of a wasteland. 

Now the challenge is for all of us to protect our democratic gains like the apple of our eye. 

It is for those who have the means, to contribute to the efforts to repair the damage wrought by 
the past. It is for those who have suffered losses of different kinds and magnitudes to be afforded 
reparation, proceeding from the premise that freedom and dignity are the real prize that our 
sacrifices were meant to attain. 

Free at last, we are all masters of our destiny. 

A better future depends on all of us lending a hand - your hand, my hand. 

 
Tots els diaris sense excepció van posar-se a analitzar les recomanacions fetes i 
l'impacte que havia tingut la Comissió. Així mateix, molts d'aquests diaris, van treure 
edicions especials on es reproduïen els apartats més importants de l'informe final i es 
on comentaven les jugades més interessants de la llarga jornada. La difusió mediàtica 
per televisió i ràdio va ser enorme.  
A diferència de moltes de les comissions, la comissió sud-africana no va fer un Informe 
resum per ser distribuït de manera extensiva arreu del país. Tot i que l’informe estava 
publicat a la web, l’acord amb l’editor, que de manera sorprenent era una editorial 
privada (!) i no una publicació d’edició i impremta públiques, va limitar no només el 
temps en que era accessible sinó també que l’informe es distribuís a cost zero arreu 
del país. La idea era produir l’informe resum però de manera vergonyant, aquest no es 
va fer i no ha sortit a la llum encara avui (2012), ni amb una ni amb cap de les 11 
llengües oficials del país, 14 anys després del lliurament de l’informe Interí Final a 
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Nelson Mandela. Així doncs, el que diu l’informe és estrictament conegut a partir dels 
mitjans de comunicació. 
 
A partir d'aquell moment la feina de la Comissió continuaria al ralentí. Quedava la feina 
d'atorgar les reparacions urgents i acabar d'analitzar els casos d'amnistia pendents.  
 
Dies abans que l'Informe Final es fes públic, apareixia una enquesta feta a 2.500 sud-
africans encarregada pel diari Business Day427 relativa a la transcendència i 
conseqüències de la feina de la Comissió. La conclusió era ben clara: dos terceres 
parts dels sud-africans de regions urbanes consideraven que el procés dut a terme per 
la Comissió havia empitjorat la relació entre races. Només un 18%  negava aquesta 
afirmació. El grup que es mostrava més d'acord amb l'afirmació eren els indis (74%) i 
els blancs (72%), mentre que igualment un 62% dels negres i mestissos la recolzaven. 
Les discrepàncies majors entre grups estaven en la imparcialitat de la Comissió. El 
60% de negres consideraven que ho havia estat, però el mateix % de blancs opinava 
negativament. D'aquesta comunitat blanca un 70% considerava que la tasca de la 
Comissió no havia ajudat ni ajudaria a la millor convivència. Només un 22% de la 
comunitat negre compartia aquesta afirmació.  
  
Preguntat per l'enquesta Tutu ho va respondre resignat.  

 
"I doncs què us pensàveu? La reconciliació real significa exposar falsedats i confrontar 
els individus amb la veritat. I la veritat fa mal. Si ho dubteu pregunteu-li a Jesús, que va 
ser crucificat per dir la veritat"428 

 
El cert és que la feina de la Comissió havia estat important, amb elements positius i 
negatius i resultats que s'havien i s'hauran de debatre. Potser un bon punt de partida 
abans de posar-nos-hi pot ser citar les primeres paraules de l'editorial del diari Mail & 
Guardian, un dia després de l'aparició de l'informe final: 
  

L'Informe Final pot ser descrit com el document fundacional de la nova Sud-àfrica. El 
terme "document fundacional" és usat de manera comuna per referir-se a la Constitució 
d'un país. I aquest és el terreny de la Constitució sud-africana... Però per això la 
Constitució és un exercici teòric, en gran part monopolitzat per les torres d'ivori de 
l'acadèmia. En canvi, l'Informe Final, d'una manera real i immediata, ens defineix. Amb 
tots els seus horrors, és el producte de la terra de sang i les llàgrimes a qui espera un 
difícil naixement. És un testament per a la igualtat dels homes davant la indiferència 
dels Principis de la Humanitat. D'alguna manera l'informe aporta la legitimitat de 
l'experiència a la Constitució, que d'altra manera ens semblaria un element remot a la 
nostra societat.429 
 

                                              
427 Media Coverage. SAPA Press Releases. 27 de Juliol de 1998. Veure www.truth.org.za 
428 SAPA Press Releases. 27 de Juliol de 1998 
429 Editorial del Weekly Mail & Guardian. Setmana del 6 -12 de Novembre de 1998. 
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Figura 35. Font: Jonathan Shapiro, “Zapiro”. Sowetan.28/10/1998 
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3.2.12. Epíleg 
 
L’octubre de 1998, el Comitè d’Amnisties va lliurar un Informe provisional a la CVR, 
que va formar part de l’informe que es lliuraria a Mandela el 29 d’octubre de 1998. 
Malgrat que des d’aquell dia les activitats de la comissió quedaven suspeses, el comitè 
d’amnisties va ser autoritzat a continuar la seva tasca fins que hagués acabat tota la 
que li havia quedat per fer. I això va succeir a finals de maig de 2001 (en els termes 
emprats per la Proclamation R31 dated 23 May 2001) Més encara, algunes de les 
obligacions dels comitès de Violacions de drets humans i de Reparacions i 
rehabilitació, anaven estrictament lligades als resultats de les vistes i tasques del 
comitè d’amnisties. Per aquest fet un membres de cada un dels comitès va passar a 
formar part del comitè d’amnisties per atendre aquestes obligacions degudament, 
encara que fora del termini estàndard d’execució 

 
Tècnicament doncs, l’Informe Final definitiu de la Comissió l’hem de situar al 23 de 
març de 2003, data en la que efectivament els membres de la comissió van lliurar el 
nou Informe, amb tota la tasca completada, al President sud-africà Thabo Mbeki, que 
ostentava la presidència des del 16 de juny de 1999.  

 

 
 

Figura 36. Font: Zapiro Sowetan 27-3-2003 
 
No entrarem en aquest apartat sobre quina era la situació de Sud-àfrica a 2003 I quin 
havia estat el periple de les recomanacions de l’informe de la comissió des d’aquell 
ball de Mandela I Tutu l’octubre de 1998. Ho analitzarem al apartat que segueix en 
detall. Però cal avançar que la situació no era bona i que el paper del govern de Mbeki 
en la implantació de les mateixes a partir dels actes del seu govern s’havia mostrat 
extraordinàriament inoperant i llunyà al que l’Informe Final havia proposat. 
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Amb tot, els comissionats lliuraven el document i Mbeki realitzava un solemne 
parlament430, ple de tòpics, en la recepció de l’informe a Pretòria aquell 23 de març. De 
nou, el reproduïm per la importància formal del mateix. 
 

Archbishop Tutu, Chairperson of the Truth and Reconciliation Commission, Members of the TRC, 
Minister Maduna, Speaker of the National Assembly, Chairperson of the Council of Provinces, Ladies 
and gentlemen. 
 
The Promotion of National Unity and Reconciliation Act of 1995, which authorised the establishment 
of the TRC, says that "the Constitution of the Republic of South Africa, 1993, provides a historic bridge 
between the past of a deeply divided society characterised by strife, conflict, untold suffering and 
injustice, and a future founded on the recognition of human rights, democracy and peaceful 
coexistence for all South Africans, irrespective of colour, race, class, belief or sex..." 
 
It goes on to say that "the Constitution states that the pursuit of national unity, the well-being of all 
South African citizens and peace, require reconciliation between the people of South Africa and the 
reconstruction of society. There is need for understanding but not for vengeance, a need for 
reparation but not for retaliation, a need for ubuntu but not for victimisation..." 
 
The Truth and Reconciliation Commission was established to help us achieve especially these latter 
objectives of responding to the gross violations of human rights in the period since March 1st, 1960, 
with understanding and not vengeance, reparation and not retaliation, informed by the spirit of ubuntu. 
 
I would like to thank the Commission for the work it did to help us realise these goals. We deeply 
appreciate the seriousness and dedication with which the Commissioners and the staff of the 
Commission approached their work. We will study the Report we have just received with the close 
attention it deserves and respond to its recommendations as quickly as possible. This includes the 
matter of final reparations. 
I would also like to thank all those who approached the Commission, both perpetrators and victims. It 
is clear that our country as a whole accepted and supports the path we took to address the political 
crimes of the past. 
 
This has ensured that we avoid a disastrous racial conflict that would have cost the lives of many 
people and denied up the possibility to reconstruct South Africa as a peaceful and non-racial country. 
Those who have, in the recent past, decided to resort to force to impose their views on the country will 
not succeed. 
 
This is not only because the criminal justice system is perfectly capable of acting against these acts of 
terrorism, but also critically because the overwhelming majority of our people, both black and white, 
support the objectives stated in the 1993 Constitution that we should all pursue the goals of peace 
and reconciliation. 
The current regrettable war against Iraq emphasises the importance of these goals both for ourselves 
and others in other parts of the world. We tried our best to work with the rest of the international 
community to ensure that Iraq was disarmed of any weapons of mass destruction she might have, 
using peaceful means. We remain convinced that this objective could have been achieved. 
 
All we can do now is merely to pray that the war is brought to an end as quickly as possible with as 
few casualties as possible. There will be time in future to reflect and act upon all matters that attend to 
the issue of Iraq. 
 
I am pleased immediately to hand over copies of the Report to the Honourable Presiding Officers of 
our national Houses of Parliament. I am certain that Parliament will itself study and discuss the Report 
and make such recommendations it may consider appropriate. 
 
The Government will also interact with civil society organisations that are representative of our people 
to encourage the broadest possible engagement of our people with the Report. 
 
At the same time, we must continue to focus on the central matter stated in the 1993 Constitution of 
peace, reconciliation among the people of South Africa and the reconstruction of society. We must 

                                              
430 MBEKI, T. (2003). Statement of the President of South Africa, Thabo Mbeki, on the occasion 
of the handling over of the Final Report of the TRC, Pretoria, 21 March 2003. Extret de la web 
del Congres Naciona Africà. <http://www.anc.org.za> Dcouement: NMS 649 
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therefore persist in the effort fundamentally to transform our country, conscious of the 
interdependence between the goals of social transformation and national reconciliation. 
 
Undoubtedly, the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission will make an important 
contribution to this process. But ahead of us is a protracted struggle truly to transform South Africa 
into the truly non-racial, non-sexist, prosperous and human society visualised in our Constitution. 
 
Once more I thank the Truth and Reconciliation Commission for the work it has done and commend 
its Final Report to our country and people. 
 
Thank you. 
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Nota Final al Capítol 
 
Les reflexions, anàlisis parcials i descripcions del procés que s’ha exposat fins aquí, 
tenen molt a veure amb el que va passar al si de la Comissió, a dintre. En com es va 
moure, com va exercir les seves funcions a partir del mandat que tenia, com va tractar 
a les peces que hi havien d’intervenir, víctimes i responsables d’ofenses. I tot durant 
dos anys i mig més la pròrroga del comitè d’amnisties. 
 
Però l’anàlisi de la comissió necessita un darrer anàlisi que acaba essent central i 
definidor. Es tracta d’observar quin ha estat el comportament de l’estat respecte de la 
recepció de l’Informe Final i les recomanacions que s’hi feien especialment de cara a 
les víctimes. I també observar el comportament de l’Estat respecte les persecucions 
dels responsables d’ofenses que no s’havien presentat a la Comissió i que, 
teòricament, des d’aquell moment, eren hàbils per ser portats a judici. I tot plegat en un 
context de reconstrucció nacional que havia de superar anys i dècades perdudes en la 
formació de capital humà i una cultura de drets humans d’acord amb els requeriments 
mínims dels estàndards internacionals. 
 
L’avaluació de la CVR necessita d’una mica més de coll, després d’aquell ball de 
Mandela i Tutu quan mostraven al món el resultat d’un encàrrec impossible i a la 
vegada necessari. 
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3.3. Després del ball – La Sud-àfrica post CVR 
 

3.3.1. El context polític, econòmic i social. I am an African 
 
El dia de l’aprovació de la Constitució definitiva de la República de Sud-àfrica pot 
considerar-se com el zenit de l’obra de catarsi col·lectiva Mandela i de Tutu. Un cop la 
Constitució Interina de1993 havia permès les primeres eleccions lliures per a un 
govern constituent, el 18 de desembre de 1996 s’aprovava la Constitution of the 
Republic of South Africa Act 108 of 1996, que entraria en vigor el 4 de febrer de 
1997431. 
 
La Comissió de la Veritat estava en marxa, el govern de Mandela sorgit de les 
eleccions de 1994 estava iniciant l’obra titànica de donar un gir copernicà al país i la 
comunitat internacional quedava enlluernada per la dignitat i proesa que estava duent 
a terme el poble sud-africà. Mandela, unia als seus en un exemple colossal de 
generositat i intel·ligència, amb episodis de prestidigitador com en el mundial de rugbi 
de 1995 celebrat a Sud-Àfrica que guanyarien els sud-africans432. I tot plegat mentre el 
país seguia engrescat i discutint vivament totes les propostes que el nou govern 
d’unitat plantejava amb el CNA de Mandela i el Partit Nacional de De Klerk al 
capdavant. 
 
Prop de 7 mesos abans de l’aprovació de la Constitució, el 8 de maig de 1996, Thabo 
Mbeki, en representació del Congrés Nacional Africà, llegia la seva posició al respecte 
del projecte de llei de la nova Constitució, en el en una intervenció que passaria a la 
història, i el situaria com un orador de primer nivell davant la comunitat internacional. I 
am an African, deia Mbeki, en un passatge integrador on totes les persones del país, 
blanques, negres, mestisses o índies, tenien lloc, i del que és imprescindible extreure 
alguns passatges que ho il·lustren, que malgrat l’extensió reproduïm pel seu interès. 

 
On an occasion such as this, we should, perhaps, start from the beginning. So, let me 
begin. 
 
I am an African. 
 
I owe my being to the hills and the valleys, the mountains and the glades, the rivers, the 
deserts, the trees, the flowers, the seas and the ever-changing seasons that define the 
face of our native land. 
 
My body has frozen in our frosts and in our latter day snows. It has thawed in the 
warmth of our sunshine and melted in the heat of the midday sun. The crack and the 

                                              
431 Des de llavors ha estat retocada en múltiples ocasions.  
Constitution of the  Republic of South  Africa  Amendment  Act, No. 35  of  1997  
Constitution of the  Republic of South  Africa Amendment Act, No. 65 of  1998  
Constitution of the  Republic of South  Africa  Second Amendment Act,  No. 87 of 1998  
Constitution of the Republic of South Africa  Second Amendment Act, No. 2 of  1999  
Constitution of the  Republic of South  Africa Amendment Act, No. 3 of  1999  
Constitulion of the  Republic of South  Africa  Amendment  Act, No. 34 of 2001  
Conqtitution of the  Republic of Sollth Africa  Second  Amendmenl  Act, No. 61 of 2001  
Constitution of the  Republic oi South Ahica Amendment Act, No. 18 of 200’2.  
Constitution of the  Republic of South Akica Second Amendment Act,  No. 21  of 2002  
Constitution of the  Republic of South  Africa Amendment Act,  No. 2 of 2003  
Constitution of the  Republic of  South  Africa  Second Amendment Act,  No. 3 of  2003 
432 Carlin, John. El factor Humà. Barcelona, Edicions La Campana 2009. 
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rumble of the summer thunders, lashed by startling lightening, have been a cause both 
of trembling and of hope. 
 
The fragrances of nature have been as pleasant to us as the sight of the wild blooms of 
the citizens of the veld. 
 
The dramatic shapes of the Drakensberg, the soil-coloured waters of the Lekoa, iGqili 
noThukela, and the sands of the Kgalagadi, have all been panels of the set on the 
natural stage on which we act out the foolish deeds of the theatre of our day. 
 
At times, and in fear, I have wondered whether I should concede equal citizenship of 
our country to the leopard and the lion, the elephant and the springbok, the hyena, the 
black mamba and the pestilential mosquito. 
 
A human presence among all these, a feature on the face of our native land thus 
defined, I know that none dare challenge me when I say - I am an African! 
 
I owe my being to the Khoi and the San whose desolate souls haunt the great expanses 
of the beautiful Cape - they who fell victim to the most merciless genocide our native 
land has ever seen, they who were the first to lose their lives in the struggle to defend 
our freedom and dependence and they who, as a people, perished in the result. 
 
Today, as a country, we keep an audible silence about these ancestors of the 
generations that live, fearful to admit the horror of a former deed, seeking to obliterate 
from our memories a cruel occurrence which, in its remembering, should teach us not 
and never to be inhuman again. 
I am formed of the migrants who left Europe to find a new home on our native land. 
Whatever their own actions, they remain still, part of me. 
 
In my veins courses the blood of the Malay slaves who came from the East. Their proud 
dignity informs my bearing, their culture a part of my essence. The stripes they bore on 
their bodies from the lash of the slave master are a reminder embossed on my 
consciousness of what should not be done. 
 
I am the grandchild of the warrior men and women that Hintsa and Sekhukhune led, the 
patriots that Cetshwayo and Mphephu took to battle, the soldiers Moshoeshoe and 
Ngungunyane taught never to dishonour the cause of freedom. 
 
My mind and my knowledge of myself is formed by the victories that are the jewels in 
our African crown, the victories we earned from Isandhlwana to Khartoum, as 
Ethiopians and as the Ashanti of Ghana, as the Berbers of the desert. 
 
I am the grandchild who lays fresh flowers on the Boer graves at St Helena and the 
Bahamas, who sees in the mind`s eye and suffers the suffering of a simple peasant folk, 
death, concentration camps, destroyed homesteads, a dream in ruins. 
 
I am the child of Nongqause. I am he who made it possible to trade in the world markets 
in diamonds, in gold, in the same food for which my stomach yearns. 
 
I come of those who were transported from India and China, whose being resided in the 
fact, solely, that they were able to provide physical labour, who taught me that we could 
both be at home and be foreign, who taught me that human existence itself demanded 
that freedom was a necessary condition for that human existence. 
 
Being part of all these people, and in the knowledge that none dare contest that 
assertion, I shall claim that - I am an African. 
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(...) I know what if signifies when race and colour are used to determine who is human 
and who, sub-human. 
 
(...) I am born of a people who would not tolerate oppression. 
 
I am of a nation that would not allow that fear of death, torture, imprisonment, exile or 
persecution should result in the perpetuation of injustice. 
 
(...)We are assembled here today to mark their victory in acquiring and exercising their 
right to formulate their own definition of what it means to be African. 
 
The constitution whose adoption we celebrate constitutes and unequivocal statement 
that we refuse to accept that our Africanness shall be defined by our race, colour, 
gender of historical origins. 
 
It is a firm assertion made by ourselves that South Africa belongs to all who live in it, 
black and white. 
 
(...) Today it feels good to be an African. 

 
Mbeki es presentava com era, erudit, educat, amb una visió cosmopolita i oberta, 
enormement compromès amb la llibertat de Sud-àfrica, lluny de la seva imatge 
londinenca sovint estereotipada (bon bebedor, amant de les faldilles…). Però també 
era la representació d’un home ambiciós, amb un alt concepte de si mateix, que no 
dubtaria a destronar possibles successors de Mandela com Tokyo Sexwale, company 
de fatigues de Mandela a Robben Island.  
 
Aquest zènit integrador però representava possiblement el moment de màxima 
exposició no-racialista de l’ANC. Malauradament des d’aquell moment començaren a 
albirar-se canvis cap a una posicions més complexes i menys inclusives, per part 
d’Mbeki i bona part del CNA. 
 
Frederik Van Zyl Slabbert, que havia estat a la oposició al Parlament Sud-africà entre 
1974 i 1986 com a cap del Progressive Federal Party, (i va estimular els contactes des 
la oposició amb el Congrés Nacional Africà a l’Estranger, especialment en la trobada 
de Dakar de 1987), blanc, diria al respecte d’aquest discurs 
 

I can live with most of the rethorical and metaphorical flourished in Thabo Mbkeki’s Im 
an African speech because he demystifies the identity of an African by referring to the 
constitution that was adopted at the occasion (…) Personally I’m happy to give the 
concept”African” an unambiguous geographical reference. (...) 
 
Unfortunately, Mbeki’s first inclusive and generous definition of Africaness, almost ten 
years later, has been ideologically mangled and historically appropriated beyond 
recognition.The new historiography, often more by implication than by being explicit, 
makes it quite clear that a Cloured, Indian ow White can never be an African433 
(...) 
This is reinforced by the paper on the “National Question” in Umrabulo n 23 put before 
the ANC National COngress in June 2005, where it states that the national question, 
inter alia, is about “the liberation of Blacks in general and Africans in particular”. Of 
course this should offend Mbeki’s sense of constitutionality of Afracanness as he 
motivates it in his speech I am an Afrcan. Unfortunately since then , he has increasingly 

                                              
433 VAN ZYL, F.(2006). The other side of the story. An anecdotal reflection on political transition 
in South Africa. Jeppestown: Jonathan Ball Publishers, pp.. 2 i 3. 
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played the “race card” in considerin problems of development and foregin relations: 
“Whites think Africans can’t govern, Whites think Africans are promiscuous”, an so on. 

 
Des d’aquell moment àlgid de 1996, les coses començarien a canviar. L’abril de 1997 
Mbeki posarà sobre la taula el retorn del concepte d’African Renaissance en un discurs 
seminal que s’allunyava d’aquell I’m an african  

 
The African renaissance is upon us. As we peer through the looking glass darkly, this 
may not be obvious. Africa reaffirms that she is continuing her rise from the ashes. 
Whatever the setbacks of the moment, nothing can stop us now. Whatever the 
difficulties, Africa shall be at peace! However improbable it may sound to the sceptics, 
Africa will propsper 434 
 

I des d’aquest moment, més enllà de declaracions i connivències amb membres del 
CNA que impulsaven una clara visió africanista, impulsarà una política internacional 
d’acord amb aquesta idea, I ja al 2001 impulsarà accions pan-africanistes com el New 
Partnership for Africa’s Development. 
 
L’opció de mercat i l’esdevenidor econòmic 
 
Com és conegut, la política de desenvolupament econòmic del CNA havia tingut certa 
contesta interna des de mitjans dels 80. A mitjans dels 90 el debat encara estava 
dividit entre aquells que continuaven donant un suport important a la intervenció de 
l’Estat en l’economia i aquells que s’havien mogut fins a abraçar les doctrines bàsiques 
liberals i del monetarisme i un reduït rol de l’estat. L’any 94 al costat de la reconciliació 
i la desracialització del país la necessitat de ressucitar una economia en caiguda lliure 
era fonamental.  
 
Un dels qui va participar en aquell moment al govern com a destacat membre del CNA, 
fent d’assessor del premier Tokyo Sexwale, era Andrew Feinestein (parlamentari des 
de 1997), que al respecte de la direcció econòmica comentava:  
 

El CNA estava convençut de continuar la política ortodoxa del Partit Nacional fet que va 
resultar en el nomenament d’un banquer del sector privat Chris Liebenberg com el 
primer ministre de finances post-apartheid. Com a reacció a aquesta ortodòxia la 
COSATU i l’UDF van liderar el Programa de Reconstrucció i Desenvolupament (PRD). 
Amb el suport d’un grup d’economistes progressistes internacional dirigit per John 
Sender, professor de Cambridge, van propagar una aproximació més expansionista de 
polítiques fiscals i monetàries focalitzades en el creixement de l’ocupació més que en la 
minimització de la inflació. Aquest PRD tenia la voluntat d’endegar un massiu programa 
d’infraestructures per facilitar l’ocupació i reduir desequilibris” 435 

 
El PRD o RDP en sigles angleses, dirigit per l’antic secretari general de COSATU Jay 
Naidoo, ideat per l’ANC i llargament consultat, havia de ser l’estilet econòmic de l’ANC 
al govern de unitat nacional liderat per Mandela de 1994, a partir del qual redreçar la 
situació de la comunitat que havia viscut sota el jou de l’apartheid436. Però l’RDP era 
                                              
434 MBEKI, T.  (1997).Speech  delivered at the Summit on Attracting Capital to Africa that was 
organised by the Corporate Council on Africa in Chantilly, Virginia, April 19–22 1997, MBEKI,. 
T..(1998) Africa: the time has come. Selected speeches. Tafelberg, p. 201. 
435 FEINSTEIN, A. (2009). After the Party. Corruption, the ANC and South Africa’s Uncertain 
Future. Versp. London, Pp 40-41 
436 Es pot veure el text complet a <http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=70427> 
Government gazzete. The White Paper on Reconstruction and Development is hereby 
published by the Ministry 
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un programa d’abast que anava molt més enllà de l’econòmic i malauradament va tenir 
resultats discrets per l’ambició del mateix437. 
 
El govern posava en marxa la Growth, Equality and Redistribution Strategy (GEAR), 
molt criticada des de les esquerres, per es regia per l’ ortodòxia dels ajustos reclamats 
pel FMI i el Banc Mundial d’influència americanes. EL GEAR es constituïa com la peça 
central de l’economia del govern sud-africà i va ser menys expansionista que el que 
molts volien, creant per tant menys llocs de treball dels previstos, però amb un ull 
posat a la confiança dels mercats que van veure amb bons ulls la ortodòxia sud-
africana a l’hora de permetre el seu retorn a les finances internacionals de manera 
normalitzada.438 
 
Com hem vist, quan el govern es posa a treballar ja l’any 1995, es troba una economia 
estancada després d’una dècada de creixement inferior a l’1%, amb indústries 
dependents de les subvencions oficials i de la protecció davant la competència 
exterior, uns tresor públic sota mínims i unes reserves de divises que tant sols cobrien 
uns pocs mesos d’importacions.  
 
Les polítiques restrictives tan fiscal com monetària mantingudes per les autoritats des 
de 1995 amb l'objectiu de superar els desequilibris macroeconòmics heretats de 
l'època d'aïllament internacional, juntament amb l'impacte de la crisi asiàtica de finals 
de la dècada, són en bona mesura responsables de les taxes relativament baixes de 
creixement del PIB entre 1994-2003 amb una taxa anual de creixement del 3%, 
insuficient per generar els llocs de treball necessaris per reduir els elevats nivells d'atur 
i taxes de pobresa encara existents. En els anys següents, gràcies a l'impuls resultant 
d'un increment de la inversió pública en infraestructures, uns tipus d'interès més baixos 
i la millora de l'entorn econòmic internacional, especialment de la pujada dels preus de 
les matèries primeres, la taxa de creixement es va accelerar, aconseguint el 5,5% en 
el període 2004-2007. No obstant això, el 2008, es deixen sentir i als efectes de la crisi 
financera internacional i la taxa de creixement cau fins al 3,7%, agreujant-se la situació 
el 2009, any en què el país entra en recessió i el PIB experimenta una contracció del 
1,8. 2010 L'any del mundial va augmentar fins a un 2,8 i un 3,4% el 2011. Amb tot cal 
relativitzar l’impacte del mundial: 
 

Si bien nadie cuestiona que el Mundial fue un éxito de imagen para Sudáfrica, el primer 
Mundial jugado en África, que levantó la moral nacional y que forzó al país a crear y 
mejorar carreteras, aeropuertos y estaciones, los analistas niegan, como dice el 
Gobierno, que el evento por sí solo generara un punto porcentual del Producto Interior 
Bruto. De acuerdo con Udesh Pillay, director del Consejo de Investigaciones Científicas 
Humanas, los economistas locales sitúan el impacto en el PIB entre el 0,2 y 0,3%, "lo 
que no es insignificante, especialmente durante la crisis", y aseguran que las cifras 

                                                                                                                                     
in the Office of the President for general information. This White Paper was tabled in Parliament 
on 15 November 1994, reference WPJ/1 994.Nr. 16085 23 november 1994. 
437 The White Paper on Reconstruction and Development. Op cit. Pp 8-9. Es diu que l’RD és 
“The RDP is an integrated, coherent socio-economic policy framework. It seeks to mobilise all 
our people and our country's resources toward the final eradication of apartheid and the building 
of a democratic, non-racial and non-sexist future.”I qu eés “An integrated programme, based on 
the people, that provides peace and security for alland builds the nation, links reconstruction 
and development and deepens democracy (…) 
RDP five key programmes are: meeting basic needs; developing our human resources; building 
the economy; democratising the state and society, and  implementing the RDP. 
438 Per un detallat anàlisi de l’evolució económica sud-africana és imprescindible la lectura de 
FEINSTEIN, Andrew.(2009)  Op cit. Pp. 58-63. 
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relacionadas con la creación de empleo también fueron exageradas. El Gobierno habló 
de medio millón de puestos de trabajo, pero los economistas lo cifran en 200.000, la 
mayoría de corta duración y sin excesiva transferencia de conocimientos.439 

 
L'economia sud-africana té una clara divisió jeràrquica i dual. D'una banda, els  sectors 
en expansió amb elevats salaris i oferta d'ocupació, entre els quals destaquen la 
indústria, finances, comerç i serveis, que han ocupat a més de tres milions i mig de 
nous treballadors. Per una altra, l'agricultura, mineria i transport, on s'ha perdut prop 
de mig milió de llocs de treball. Està clar que els sectors més clàssics de l'economia 
tradicional de l'època colonial estan en crisi. Només se salva la construcció, perquè en 
el país s'ha viscut un boom de la construcció , que després s'ha perllongat amb les 
obres relacionades amb el mundial de futbol. 
 
En efecte, en el país hi ha una gran desigualtat entre els sectors de població que 
reben alts ingressos i gaudeixen de tots els drets reconeguts al treball, i una àmplia 
majoria de la població, fonamentalment de color, que o bé treballa en l'economia 
informal o bé no gaudeix de tots els beneficis de treballar en el sector formalitzat. 
Aquest concepte d'ocupació informal inclou les persones que troben feina en 
l’economia informal i les que treballen en condicions d’informalitat però en l'economia 
formal. L'any 2008 una de cada tres persones ocupades no havia formalitzat un 
contracte. 
 
L’economia s’ha anat a més obrint d’acord amb l’ortodòxia esmentada, i en els darrers 
anys Sud-àfrica, ha començat a mirar als BRICS especialment Xina i Índia. Des de 
2009. Xina ocupa el primer lloc com a client amb el 10,4% del total d’exportacions, i 
subministrador, amb el 14,3% de las importacions. 
 
Però tornem a mitjans dels 90. Per pal·liar les desigualtats el govern va iniciar 
polítiques que havien d’anar de bracet de les anteriorment mencionades, i citarem 
especialment les Black Economic Empowerment, la Reforma Agrària i el subsidis 
socials. 
 
- El Black Economic Empowerment (BEE) perseguia incrementar la participació de la 

població negra a la propietat i en els càrrecs directius de les empreses. No era una 
normativa obligatòria sinó voluntària i com a incentiu per a la seva aplicació 
establia uns barems, en funció dels percentatges de compliment assolits, que es 
traduïen en avantatges amb vista a l'adjudicació de contractes públics. El resultat, 
en els primers anys de la seva aplicació, va ser l'enriquiment d'una minoria 
d'individus amb estretes connexions polítiques amb el partit governant, el que va 
provocar fortes crítiques fins i tot des de les pròpies files de l'ANC i dels seus aliats 
de govern. Com a resposta, el 2006 es van introduir una sèrie de mesures que 
pretenien millorar les seves condicions d'aplicació i ampliar el nombre de 
beneficiaris, modificant alhora el nom de BroadBased Black Economic 
Empowerment (BB-BEE), com a mitjà de subratllar l'objectiu de els canvis. 

 
- La Reforma agrària. Des de 1913 fins a la caiguda de l'apartheid va estar en vigor 

una llei que impedia a la població de raça negra l'accés a la propietat de la terra, 
excepte en els bantustans, majoritàriament regions àrides, pobres i absolutament 
impròpies per al cultiu. Per esmenar aquesta situació el govern va elaborar un 
programa de redistribució de la terra amb l'objectiu de transferir a la població de 
raça negra el 30% de la terra cultivable per a l'any 2014. Les transferències 

                                              
439 CAMBRA, L. (2011).  “Las deudas del Mundial”. El Pais. 3 de gener de 2011 
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s'havien de realitzar, finançades per fons públics, sota el principi bàsic de "Willing 
conseller, Willing buyer", de manera que es respectés el dret a la propietat, 
fermament establert en la Constitució de 1996. Es va programar la realització de la 
reforma per quatre vies: devolució de terres expropiades, distribució de les terres 
comunals, consolidació dels drets dels parcers i treballadors rurals i, finalment, 
distribució de terres comercials. Però el programa ha tingut fins ara molt escassos 
resultats positius. En aquests moments els fons assignats s'han esgotat, les 
superfícies transferides han quedat molt per sota del previst i, a més, en la majoria 
dels casos, les noves explotacions han trobat greus problemes de viabilitat, per la 
manca de capacitació tècnica i de accés a finançament dels nous propietaris. 

 
Com comenta Antonio Santamaria440 

 
En la reforma sud-africana al final s'ha optat per considerar com el criteri clau del 
procés la viabilitat de la producció, modernitzant les grans granges i consolidant un nou 
grup de camperols mitjans que compten amb els recursos per organitzar la producció. 
Uns camperols que solen pertànyer a sectors de població acomodada, i no precisament 
als estrats més pobres als quals se suposa que la reforma els solucionaria la seva 
situació de marginació. Com a conseqüència, no s'ha reduït la pobresa rural de forma 
radical, ni tampoc s’ha aturat l'emigració a les ciutats. 
La legislació per la qual es va revisar el programa l'any 2000 estava clarament 
destinada a promoure el desenvolupament de granges comercials negres, a les quals 
s'han anat concedint majors facilitats basant-se en criteris que tenen en compte la 
viabilitat productiva. Els grangers comercials blancs, funcionaris i economistes 
especialitzats han unit les seves veus per dir que existeix una diferencia entre 
l'agricultura com negoci i la solució de la pobresa rural que no pot ser abordada en el 
mateix programa de reforma agrària, si aquest es regeix pels principis del mercat. 

 
- El govern sud-africà també va posar en marxa un conjunt de subsidis socials per 

pal·liar les condicions d’extrema pobresa i partides per a educació (el futur del 
desenvolupament estava estretament relacionat amb la ràpida millora dels nivells 
d'educació, ja que un dels problemes més importants de l'economia era la falta de 
mà d'obra prou qualificada, apta per operar en indústries modernes i prestar 
serveis en activitats que requerien coneixements per a les noves tecnologies. 
D'altra banda, les grans diferències dels nivells d'educació entre els membres de la 
minoria blanca i la majoria de la resta de la població, eren un factor crucial en la 
desigualtat social.), protecció social i desenvolupament rural d’infraestructures. 
Amb tot, el disseny de subsidis, especialment els de protecció social associats a la 
situació de desocupació, han estat mal dissenyats i en general no han tingut 
l’efecte redistributiu desitjable. 

 
La persistent desigualtat 
 
L’impacte de tot plegat en la millora del benestar i la reducció de desigualtats de la 
població sud-africana no ens fan ser especialment optimistes. 
 
Les dades del rigorós estudi de l’OCDE de 2010 Trends in South African Income 
Distribution and Poverty since the Fall of Apartheid són concloents441 S’exposa com el 

                                              
440 SANTAMARIA, A. (2010). Els sud-africans, quinze anys després. Centre d’Estudis Africans. 
Jornades 2010. Sud-àfrica: Contextualització i perspectives. Barcelona. Juliol 2010. Pp. 33 
<http://www.centredestudisafricans.org/images/publicacions/jornadescea.pdf> 



 373

nivell de desigualtat en els ingressos entre 1993 I el 2008 havia augmentat, passant el 
coeficient de Gini de de 0.66 to 0.70, i augmentant especialment els ingressos en el 
percentil dels més rics.  
 

 
Taula 7. Coeficients de Gini per capita. Font: Leibbrandt-OCDE, M. et al. (2010), Pp 32 
 
Les dades de la Presidència, amb les que treballa l’ambaixada espanyola442, varien 
lleugerament però mostren també, en qualsevol cas que les desigualtats no han 
disminuït de cap manera. L’Índex de Gini s’eleva del 0,674 el 1995 a 0,666 el 2008 i 
0,67 el 2009. 
 
Val la pena donar algunes dades mes. Si observem els increments d’ingressos dels 
grups en relació a la població blanca, observarem com la situació dista molt de millorar 
excepte en el cas del col·lectiu indi, amb major tradició emprenedora, que ha pogut 
anar forjant una classe mitja comercial important. 

                                                                                                                                     
441 LEIBBRANDT, M. et al. (2010), "Trends in South African Income Distribution and Poverty 
since the Fall of Apartheid", OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 
101, OECD Publishing, © OECD. Es pot consultar a:<10.1787/5kmms0t7p1ms-en> 
442 OVEJAS G. (2010). Coyuntura Político-económica de Sudáfrica. ICEX. Junio 2010  
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Taula 8. Ingressos per càpita anuals en base als nivells del grup de raça blanca. Font: 
Leibbrandt-OCDE, M. et al. (2010) Pp 13. 
 
Pel que fa a la millora d’habitatges, electricitat, aigua i accés a sanitaris com a 
elements centrals per a una millora de les condicions de vida, la situació ha millorat 
especialment en l’àmbit de l’electrificació del país. Al final, als sectors als quals resulta 
factible realitzar algun tipus de negoci, s'ha produït una ràpida expansió promoguda 
pels interessos privats. 
 

 
Taula 9.  Canvis en l’accés a habitatge, aigua, electricitat i sanitaris. Font: Leibbrandt-OCDE, M. 
et al. (2010) Pp 20 
 
Les desigualtats s’han mantingut doncs, I no hi ha hagut la reducció esperada 
plantejada idealment per govern d’Unitat Nacional de 1994 i realitzat a partir del RPD, 
el GEAR i d’altres estratègies econòmiques, que si bé han permès consolidar Sud-
àfrica com un estat creïble en el si dels mercats internacionals (fet gens menyspreable) 
no ha permès un desenvolupament prou potent com per abastar amb celeritat totes les 
reformes que el país exigia i exigeix. 
 
L’Informe de la OCDE conclou d’aquesta manera. 
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Apartheid, the racial biases in determining where people were allowed to live and in the 
education, health and social services policy matrix would have created a workforce with 
racially skewed human capital and spatial characteristics. Such spatial and human 
capital legacies leave a very long-run footprint and these processes are hard to reverse. 
They should not have been expected to disappear at the dawning of democràtic 
government in South Africa.(...) these factors have continued to exert an influence on 
South Africa’s development path. It is not just the case that the 15 years since the 
democratic transition is not enough time for these factors to work their ways out of 
South African society: it is a much more dynamic and daunting process than this 
 
While we observe a decline in the importance of between-race inequality, within-race 
inequality has risen sharply and this has been strong enough to stop South Africa’s 
aggregate inequality from falling. .443 

 
És a dir, que les desigualtats han persistit i han augmentat en el si dels diferents grups, 
encara que entre els diferents grups racials si que hi ha hagut una certa millora en la 
reducció de la desigualtat entre si, en un context de millora generalitzada del PIB per 
càpita dels diferents grups. Aquesta situació, com analitzarem més endavant, tindrà 
també molt a veure amb la percepció que els sud-africans tenen del seu país i de quin 
és l’horitzó de futur, tenint en compte que un dels aspectes clau per a assolir la 
reconciliació és la previsió d’una millor situació econòmica per al conjunt de la 
població. 
 
Però tornem al país. En aquests 18 anys des de les primeres eleccions democràtiques 
quines han estat les grans tendències més enllà de les dues mencionades.  
 
Canvis generacionals i de mentalitat 
 
La successió de Mandela va mostrar les diferències culturals i d’organització que 
caracteritzaven els diferents components del CNA: aquells que havien operat 
políticament a l’interior de Sud-àfrica a través de l’UDF i els seus, aquells que havien 
estat a Robben Island i aquells que havien governat l’organització a l’exili. Els primers, 
oberts i avesats a la discussió política i personal des de la tolerància, profundament no 
racials i inclusius, i encara que sovint força caòtics, amb molta capacitat de 
mobilització. Els segons, organitzats, jeràrquics, extraordinàriament disciplinats però 
d’idees ja demòcrates després de passar per la Universitat que va significar Robben 
Island que els va donar coneixements teòrics, lideratge i una enorme capacitat de 
discussió i cintura ideològica. El tercer grup era més heterogeni però estaven 
organitzats molt jeràrquicament de resultes del  control als que els sotmetien els 
serveis secrets sud-africans, amb molt poc debat intern obert i elements de decisió 
molt centralitzats, i amb una estructura pròpia de les organitzacions a l’exili amb 
influències leninistes o estalinistes que avantposaven la lleialtat a la organització 
davant de tot. 
 

Les diferents cultures i maneres d’operar eren necessàries en els diferents contextos i realitats en 
els quals l’organització es trobava. Van ser crucials per l’èxit que va permetre la CNA obrir la 
porta de l’alliberament del país. Però a la que les diferents sensibilitats de l’organització van 
trobar-se a la Sud-Àfrica de principis dels 90 les diferències van mostrar-se de manera més 
evident i van portar certes tensions444 

 

                                              
443 LEIBBRANDT, M  - OCDE (2010). Op cit. Conclusions Pp. 67. 
444 FEINSTEIN, Andrew. (2009) Op Cit. Pp 20. 
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Més encara, diferents generacions van haver de començar a generar el poder, i en 
aquest sentit els més joves, que havien nascut, crescut i vivenciat l’apartheid amb un 
sistema educatiu nefast i des de la lluita diària, havien de compartir espai amb 
generacions a vegades de desconeguts i de personatges semi-deítics de la lluita 
armada, empresonats durat anys o a l’exili amb una formació ideològica i no racialista 
molt més accentuada i una solidesa argumental pròpia de qui havia pogut accedir en 
major o menor mesura a una educació de tall liberal anglosaxona de la primer meitat 
del segle XX. Eren generacions nascudes a la contra i amb poc discurs propositiu, 
bel·ligerant i amb poca capacitat per al pacte. 
 
Les lluites internes de poder per assolir càrrecs polítics per part dels membres de 
l’ANC van ser ja enormement potents des de la primera formació del govern Mandela 
però, i especialment, en el primer govern liderat per Thabo Mbeki, en un moment amb 
molta menys càrrega emocional. L’entrada massiva de càrrecs va deixar el govern 
cada vegada més en mans de l’ANC menys format després de l’experiència del govern 
d’Unitat Nacional on Mandela havia hagut d’actuar sovint de parallamps. Mica en mica, 
i amb prou soroll, va començar a fer-se evident un problema que hauria d’arribar per 
quedar-se i que començaria a enterbolir els ulls extasiats de la comunitat internacional 
davant del miracle sud-africà de Mandela: la descoberta de la corrupció. 
 
I amb aquesta, algunes polítiques liderades pel president Mbeki que tindrien serioses 
conseqüències: 
 

- la nefasta gestió i negació de l’enorme problema de la SIDA a Sud-àfrica. 
- l’estreta relació i manca de condemna de les accions violentes i caòtiques del 

govern de Zimbabwe liderat per Robert Mugabe, al respecte de les lleis de 
reforma agrària (agost del 2000) i corrupció política que expulsaven des país a 
centenars de milers d’emigrants a la recerca d’una sortida per sobreviure, 
especialment, a terra sud-africana. 
 

La descoberta de la corrupció 
 
Andrew Feinstein, exmembre del Parlament Sud-africà des de 1997 fins a la seva 
dimissió el 30 d’agost de 2001 en denunciar la corrupció de la que havia estat 
testimoni al si del mateix govern, situa l’inici de la corrupció que exemplifica en un 
episodi concret 
 

A defining momento in the ANC’s descent into corruption and scandal occurred in the 
late 1990s when it agreed $5 billion arms deal that the country didn’t need. Companies 
including BAe Systems paid about $300 million in bribes to officials, politicians and to 
the ANC itself. At the same time Mbeki was pleading poverty, claiming that the state 
could not afford to provide anti.retroviral medication to the millions of South Africans 
living with HIV and AIDS. 
 
In order to cover up this corruption the ANC was prepared to undermine key institutions 
od democracy, incuding Parliament, the prosecutinbg authorities, the Office of the 
Auditor-General and the Public Protector. The undermining continues to this day, with 
the result that a number of instituions are unable adequately to fulfil their constitutional 
functions.445 

 

                                              
445 FEINSTEIN, A. (2009) Op Cit . Preface. XIV. Ës imprescindible per a una explicació 
documentada del cas el capítol 13 del mateix llibre.”A story that has to be told”. Pp. 138-184. 
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Mbeki iniciaria la seva legislatura amb la sorpresa de Jacob Zuma (un zulu en la terra 
eminentment xhosa de l’ANC) com a vice-president. Un home hàbil en les 
negociacions que es considerava poc ambiciós per assolir llocs de major 
responsabilitat. També es perdia a petició pròpia el concurs de persones d’enorme 
vàlua com Mac Maharaj, anterior ministre de Transports i home clau en el procés de 
negociacions de principis dels 90.  
 
Aquesta corrupció és la que ha anat acompanyant des d’aquells moments la política 
sud-africana pivotada sobre l’omnipresent Congrés Nacional Africà, ja lluny del control 
de Mandela feliçment retirat de la vida política el juny de 1999 i de la vida pública en 
fer 85 anys l’any 2004 
 
Com expressava l’editorial del Mail and Guardian de 11 de gener de 2007 
 

At a time when so much is going right in South Africa—thanks to ANC policies—much 
of what is going wrong, notably the party’s brutal war of succession and the ever-
growing nexus between business and politics, has its roots in the arms deal.446 

 
Els casos de corrupció han estat diversos i l’ANC ha perdut part de la seva 
extraordinària potencia moral. Després de l’Arms Deal va aparèixer el Cellgate 
(d’atorgament de llicències de mòbils a un consorci saudí), i després l’Oilgate (amb 
diners cap al CNA) i múltiples corrupteles en participacions en atorgaments de 
llicències i accions en privatitzacions d’entitats estatals, abusos de poder i privilegis, 
entre d’altres. 
 
Els terribles incidents de la mina de Marikana de mitjans d’agost de 2012 demostren 
fins a quin punt la maduresa dels cossos policials i la corrupció generen situacions de 
terrible injustícia i a la vegada demostren la manca de compromís i cultura democràtica 
de cossos de seguretat que a aquestes alçades haurien de ser els màxims garants de 
la mateixa. El periodista John Carlin en feia la següent reflexió. 
 

Los herederos de Mandela en el Gobierno del Congreso Nacional Africano (CNA) 
pierden control y credibilidad; aumenta el riesgo de que las revueltas sociales se 
extiendan por todo el país. Las terribles escenas que se vieron en televisión la semana 
pasada de policías abriendo fuego contra mineros armados con machetes, y algunos 
con pociones que creían que les harían invencibles contra las balas, evocaron la época 
del apartheidcuando el único instrumento de persuasión que tenía el Gobierno blanco 
en relación con la mayoría negra era el fusil. 
Lo que ha pasado es que tanto la NUM, como otros sindicatos que hace 20 y 30 años 
estaban en la vanguardia de la lucha contra el apartheid,como el Gobierno del 
Congreso Nacional Africano con el que están íntimamente aliados, se han 
aburguesado. Y han perdido el contacto con la gente de a pie, especialmente la 
mayoría que vive en la pobreza, que tuvieron en los tiempos de la lucha por la 
liberación. Pertenecen a una clase de animal distinta, depredadora, que se reparte el 
poder y la riqueza entre sí. El movimiento de personal entre los sindicatos, el CNA e, 
incluso, el empresariado se ha vuelto fluido. Un personaje lo define. Se llama Cyril 
Ramaphosa, el fundador de la NUM en 1982, negociadornúmero unodel CNA durante 
la transición a la democracia a principios de los noventa y ahora un magnate cuya 
fortuna se mide en cientos de millones de euros. 
La visión macro de todo esto quizá no lo entiendan muchos de los millones de los 
habitantes de las chabolas de Sudáfrica, donde las cifras de paro son parecidas a las 
de España (aunque con infinitamente menos apoyo estatal), pero lo ven todos los días 
en las poblaciones donde viven. Ven que los representantes locales del CNA o de los 
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sindicatos tienen coches nuevos, muchas veces Mercedes Benz, y viven en casas 
bonitas. Ven que los que ocupan puestos políticos en los municipios se ocupan más de 
enriquecerse, muchas veces de manera corrupta, que de servir a la gente, de proveer 
luz, agua, educación y sanidad decente para los que les han votado. Ven, en resumen, 
que con demasiada frecuencia la gente se incorpora hoy al CNA y a sus 
organizaciones aliadas no para construir un mundo más justo, sino para avanzar sus 
propios intereses.447 

 

 
Figura 37. Jonathan Shapiro, “Zapiro” Weekly Mail and Guardian. 20/8/2012 

 
Zimbabwe, racisme i xenofòbia. La derivada de problemes econòmics,  
 
Les desigualtats en el si de la població sud-africana, tot i l'emergència d'una classe 
mitjana negra, mestissa i índia, continuaven al 2008, com dèiem, essent 
astronòmiques. A aquesta situació, amanida amb un atur que rondava el 40%, i una 
alça de preus important des de 2005-2008, calia sumar-hi en des de principis de segle 
XXI, una fortíssima immigració il·legal que arribaria fins a cinc milions de persones, 
especialment zimbabwesos. Els habitants sud-africans dels townships, encara molt 
mal dotats, acusaven als nouvinguts, sovint molt millor preparats i menys exigents, de 
quedar-se amb els seus habitatges i llocs de treball. Un discurs conegut. I el maig de 
2008 va succeir el desastre. 
 
El col·lapse del règim de Robert Mugabe a Zimbabwe, amb una inflació del 160.000% i 
el 80% d'atur, havia provocat una allau d'immigrants procedents d'aquest país, als que 
sovint es responsabilitzava de l'atur dels locals i dels elevats índexs de criminalitat (a l 
país hi ha entre 1 milió i 3 milions de zimbabwesos, ningú ho sap del cert). El president 
sud-africà, Thabo Mbeki, abanderava, com hem assenyalat anteriorment, la 
"diplomàcia silenciosa" amb aquest país, una clara complaença amb el règim, amb el 
qual tractava de promoure canvis polítics sense fer soroll. En opinió dels crítics, 
aquesta política aportava en realitat oxigen a Mugabe i exercia de paraigües polític i 
protector d'una dictadura. 
 
El desdeny del govern sud-africà pel sofriment al nord de la seva frontera, que 
generava emigracions massives cap a territori sud-africà, és un element central en els 
tràgics esdeveniments de principis de maig de 2008. En dues setmanes l'odi racial va 
generar 438 morts i centenars de ferits. Uns 43.000 immigrants s'amuntegaren 

                                              
447 CARLIN, J. (2012). “Sudáfrica y el fantasma mexicano” El Pais. 24 agost 2012 
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esporuguits en camps de refugiats organitzats en comissaries, esglésies o centres 
cívics des del 10 de maig, quan es van iniciar els atacs. Eren zimbabwesos, però 
també gent de Malawi, Somàlia, Nigèria... 
 
"Pareu, si us plau, pareu, són els nostres germans", implorava Desmond Tutu, premi 
Nobel de la Pau, que va recordar que els països veïns havien acollit sud-africans en 
els temps de l'apartheid: "No els ho podem agrair matant als seus fills, no podem tacar 
la nostra lluita amb aquests actes de violència "448 
 
La por va fer que milers de refugiats volguessin tornar (10.000 retorns a Moçambic) i 
que la vergonya s’estengués cap a un país que va haver de mobilitzar de nou l’exercit 
als townships per primera vegada en democràcia, davant de la incapacitat de gestionar 
la revolta per part de la policia. 
 

 
 

Figura 38. Font: Jonathan Shapiro, “Zapiro” Weekly Mail and Guardian 
23/5/2008 

 
El VIH i la SIDA 
 
La presidència de Mbeki va tenir finalment un darrer punt terrible per la salut de la 
població sud-africana. No ens hi estendrem però la posició negacionista del govern de 
Mbeki (i especialment d’ell mateix i de la increïble gestió feta des del Ministeri de 
Sanitat) i el suport a aquesta doctrina per part del Congrés Nacional Africà va fer 
perdre una valuosíssims anys de conscienciació i tractament contra la SIDA a milions 
de sud-africans449 fins l’any 2007. La situació no va redreçar-se fins a l’arribada del 
gabinet de Zuma, després de 10 anys perduts. La tensió en els ambients científics i 
entre les ONG que lluitaven contra la malaltia va arribar a ser de desesperació i en el 
moment del canvi de govern, es podia llegir al Mail and Guardian450 l’escrit de Zackie 
Achmat, activista contra la SIDA i fundador del Treatment Action Campaign (un lobby 
finalment poderosíssim) amb un títol ben eloqüent, Crimes of the great denialist 

 

                                              
448 TUTU, D. Recollit pels mitjans de comunicación. Per exemple. Revista Time. 19 maig 2008. 
http://www.time.com/time/quotes/0,26174,1807944,00.html 
449 La narfració del dia a dia d’aquest tema de Feinestein és escruixidora. FEINSTEIN, A (2009) 
Op Cit. Pp 111-137.  
450 ACHMAT, Z.  “Crimes of the great denialist”. Mail and Guardian. 27 september 2008 
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The decision by the ANC to recall President Thabo Mbeki represents the downfall of the 
most hubristic executive in contemporary South Africa, and one that has been 
characterised by the unrelenting denialism of the greatest threats facing our country -- 
the mounting failure of the criminal justice system to prosecute and convict criminals, 
the increasingly disturbing nature of violent crime, burgeoning inequality and 
unemployment, the HIV/Aids catastrophe and the culture of impunity for corrupt and 
incompetent public officials. 
 
The imposed resignation was long overdue. There were valid reasons to impeach Mbeki 
even before the Chris Nicholson judgement (...) 
 
First his culpability in the death of hundreds of thousands of people in South Africa with 
HIV/Aids cannot be underestimated and its impact will be felt for generations. Death 
certification by Stats SA shows more than 1,5-million deaths in the ages 0-49 and more 
than two million new infections during his rule. The long-overdue roll-out of a 
comprehensive antiretroviral programme, compounded by state-sponsored pseudo-
science, has left 524 000 people desperately in need of the life-saving treatment unable 
to access it. As a direct result life expectancy has dropped every year Mbeki has been 
in office. 

 
Més enllà doncs de que el CNA fes plegar a Mbeki per la seva interferència davant la 
National Prosecuting Authority al respecte de les investigacions sobre el mateix 
successor Jacob Zuma, la seva gestió de la pandèmia sud-africana marcaria amb 
ratlles vermelles el seu mandat. La bona gestió en l’atracció d’inversions i 
l’estabilització de les finances públiques no ens ha de fer oblidar la corrupció que va 
exercir-se al seu voltant, i de l’ús d’instruments polítics de l’Estat per a lluitar contra els 
seus oponents polítics amb estil de lideratge manipulador i autoritari que va acabar 
afectant a la capacitat de debat intern del mateix CNA.  
 
Zuma 
 
El final del segon mandat de Mbeki451 seria gestionat per Kgalema Motlanthe que va 
actuar de pont en la presidència entre el 25 de setembre de 2008 i el 9 de maig de 
2009. El controvertit Jacob Zuma guanyaria les eleccions del 6 de maig de 2009 
després d’haver estat víctima de la persecució de Mbeki, fet que el va catapultar quasi 
sense voler a la victòria dins del CNA i en posterioritat a les eleccions Presidencials.  
Però en aquesta ocasió, més enllà de les motivacions personals, Mbeki no anava 
desencaminat.  
 
Zuma ha hagut de fer front a múltiples càrrecs de corrupció per accions i omissions 
(algun d’ells relacionant-lo directíssimament amb el Arms Deal a través del seu 
assessor financer Schabir Shaik), ha atacat directament a la premsa i el sistema 
judicial amb totes les armes politiques i legals que ha pogut, ha estat acusat de 
violació, ha encès debats a l’entorn de la poligàmia (que practica), i ha generat 
controvèrsies en el seu suport inicial, a vegades explícit, sovint larvat, a Julius Malema. 
Però l’ala més esquerrana i les joventuts del CNA (amb Julius Malema al capdavant) 
han estat un puntal que l’ha fet sobreviure sempre, amb discursos erràtics i si s’escau 
contradictoris per fer contents a tots els auditoris als que havia de passar comptes. Hi 
ha qui parla que l’autoritarisme de Zuma és com el de Mbeki però amb més cançons i 
danses.  
                                              
451 Per seguir un anàlisi sobre l’època de Mbeki i ll’arrancada del govern Zuma apareixen dos 
obres de context de fácil lectrura i altament recomanables: RUSSELL, A. (2010). After Mandela. 
The battle for the soul of South Africa. Windmill Books. També JOHNSON, RW. (2009) South 
Africa’s brave new world. The beloved country since the end of apartheid. Penguin Books.  
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Zuma encarna per a molts la decadència moral del CNA, però no s’ha d’oblidar que el 
CNA compta encara amb quadres d’un nivell intel.lectual i una solidesa personal 
importants. El pes de la història també hi juga i per a molts el que succeeix és 
simplement que el CNA s’ha mostrat vulnerable a la corrupció que reposa en 
l’essència d’un percentatge notable d’éssers humans. Caldrà veure quin és el seu 
paper en el futur. Fins al moment Zuma, s’ha dotat d’un extens gabinet amb 
remarcables encerts, ha estat l’encarregat de portar Sud-àfrica davant els ulls del món 
amb la organització del primer mucdial de futbol a terres africanes, i és el qui ha de 
gestionar desastres com el de les mines de Marikana amb prou encert perquè la 
democràcia que representa no entri en un seriós perill de descrèdit. Si és que no és 
massa tard. 
 
Tots aquests elements han anat impactant en una població i unes elits i que han 
acompanyat al procés viscut de redescoberta dels seus conciutadans d’altres grups 
racials. E procés de transformació social i de recerca de reconciliació nacional beu 
també de tota aquesta evolució i figures presentades. Però el debat sobre l’impacte 
específic de la CVR requereix que tornem enrere, el dia en que aquesta plegava veles 
i lliurava l’Informe Final a Mbeki, el març de 2003. 
 



 382

3.3.2. La discussió al Parlament de l’Informe de la CVR 
 
El dia de recepció d’un Informe Final com el de la Comissió, ja sigui en el cas de 
l’Informe Final Interí que rebia Mandela l’octubre de 1998 com el definitiu que 
entomava Mbeki el 2003, no sembla el millor dia per iniciar un debat sobre el mateix de 
manera serena. És un dia per les grans declaracions, els anàlisis apressats 
d’articulistes brillants i per la imatge a les televisions. Però un cop baixat el soufflé era 
important tornar al Parlament i observar quin era el destí d’aquells milers de pàgines i 
molt específicament de les recomanacions que s’hi proposaven.  
 
El Parlament, d’on havia sortit la llei que creava la Comissió, hauria de ser important a 
partir d’aquell moment perquè seria qui hauria de debatre a l’entorn, ja no només de si 
la Comissió havia fet una bona feina, sinó que hauria de responsabilitzar-se de 
prendre com a seves les recomanacions que entengués aplicables, i de manera 
discrecional, anar-les aplicant en funció del moment i la voluntat polítiques. 
 
Els responsables de fer l’anàlisi havien de ser tots els partits però especialment els 
tres grans que agrupaven el 92% dels vots: el Congres Nacional Africà (CNA) de 
Mandela, el Partit Nacional (PN) de Marthinus van Schalkwyk (després que de Klerk 
deixés el càrrec el 1997) i l l’Inkatha Freedom Party (IFP), zulu, de Mangosuthu 
Buthelezi. 
 
La relació dels tres partits amb la comissió havia estat ben diferent. 
 
Piers Pigou va ser un dels responsables de la Unitat d’Investigació de la CVR i va 
seguir d’aprop aquest procés. Poc amant de les contemporitzacions preguntat al 
respecte deia 

 
El primer que cal dir és que la comissió no va estar ni esbiaixada, ni va prendre partit 
per cap dels tres grans partits que hi van testimoniar. Més aviat va practicar una política 
de mà estesa inclusiva i, fins i tot, va primar la compareixença de determinats grups 
com l’IFP i va intentar amb mà esquerra que el Partit Nacional es fes responsable de 
les violacions de l’Apartheid. Amb tot, aquests esforços se li giraven en contra amb la 
idea que la CVR tenia prejudicis en contra d’uns i a favor del CNA.452 

 
Malauradament ni IFP ni NP van facilitar detalls sobre violacions especifiques de casos 
concrets adduint que no estaven en posició de fer-ho per desconeixement o per no 
tenir-hi cap implicació directa. Això contrasta amb la posició del CNA que va ser l’únic 
partit polític dels grans que va admetre responsabilitat directa sobre violacions dels 
drets humans i va aportar nova informació, encara que limitada, a un nombre específic 
de casos.  
 
En nom del Partit Nacional, De Klerk va refusar la majoria d’informacions que partien 
de les declaracions d’amnistia segons les quals les violacions comeses es feien en 
nom o amb el suport del Partit Nacional en la seva lluita contra el comunisme. Va 
esgrimir que havia estat incapaç de comptar amb la cooperació del seu antecessor 
P.W. Botha i que la seva declaració només tindria en consideració el punt en el qual ell 
va accedir al poder amb la seva Presidència a partir de 1989. Per a molts, la 
declaració de l’NP va ser extremadament descoratjadora i va ser molt negativa per la 
credibilitat del seu partit. Les relacions entre la CVR i l’NP es van deteriorar ràpidament 
                                              
452 PIGOU, P. (2008)  “Reaping what you sow. Political Parties, the TRC, and the Quest for 
Truth and Reconciliation” , CHAPMAN, A.R., H.van der MERWE (2008). Op.cit., p.218. 
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el 1997. El CNA va acusar de Klerk d’haver estat evasiu i deshonest. Durant el debat 
de febrer de 1999 sobre la CVR el Partit Nacional va atacar la Comissió per esbiaixada 
i va refusar les seves aportacions en relació al seu partit per insostenibles i deficients. 
Val a dir que l’NP es trobava en franc procés de descomposició i acabaria convertint-
se en el New National Party (NNP) que acabaria formant amb el Democratic Party 
(DP) la Democartic Alliance (DA el 1999 del que es desfaria el 2001 i faria un històric i 
sorprenent acostament al CNA.  
 
De Klerk malgrat reconèixer que la ideologia de l’apartheid havia estat fonamentalment 
equivocada, esgrimia que els cossos de seguretat i els seus objectius eren 
essencialment benignes. L’antic president va negar categòricament que el Govern 
hagués autoritzat assassinats, tortures, morts o segrests i que les accions no 
convencionals que havien aprovat no havien resultat mai en grans violacions dels drets 
humans.  
 
En el cas del PN hi va haver un ostensible suport al procés de manera pública, però a 
la pràctica la majoria dels seus líders polítics no es van sumar al procés de la CVR. 
Alguns en van ser obertament hostils, com l’anterior Ministre de Defensa Magnus 
Malan qui encoratjava obertament als antics membres de les forces de defensa sud-
africanes a no cooperar amb la Comissió. Malgrat acceptar una responsabilitat 
genèrica sobre l’Apartheid el PN es va distanciar de la seva involucació i 
responsabilitats en la comissió de violacions de drets humans titllant-los d’aberracions 
que no tenien res a veure amb el seu partit i les polítiques de govern. Aquesta línia de 
raonament, amb tot, no tenia present el fet que, per exemple, el Consell de Seguretat 
de l’Estat havia autoritzat l’eliminació i neutralització d’elements problemàtics.  
 
El símbol de la resistència a la cooperació amb la CVR va se l’antic president P.W. 
Botha que va acusar la CVR de ser una caça de bruixes contra els afrikaners. I fins i 
tot després que la Comissió el cités a través d’una citació (subpoena) se’n va sortir per 
deficiències tècniques del procés i amb una multa administrativa. 
 
La situació de l’IFP va ser significativament diferent, ja que el partit mai no va amagar i 
sempre va ser consistent en la seva oposició pública a la CVR. Sempre va esgrimir 
que la CVR estava esbiaixada a favor del CNA i inferia que les acusacions contra ells 
eren una extensió d’una campanya orquestrada des del mateix CNA. El partit de 
Buthelezi es va mantenir durant tot el procés contrari a la Comissió desencoratjant la 
participació de les seves bases en el mateix i fins i tot contractant pàgines senceres de 
publicitat exposant la seva oposició a la mateixa453. Buthelesi era l’arquitecte d’aquesta 
oposició destructiva. L’IFP es considerava a si mateix víctima d’un revisionisme històric 
i clamava que ells també eren els arquitectes de l’alliberament, però que pel fet que 
havia evitat la lluita violenta havia estat subjecte d’una campanya orquestrada de 
violència i difamació.  
 
El Congrés Nacional Africà va testimoniar de manera bastant detallada en no pocs 
elements dificultosos i no poc confortables. Més enllà d’una llista detallada de casos en 
el que el Partit reconeixia la seva responsabilitat directa i d’altres on admetia que 
membres del seu partit podien ser responsables, es va proveir de llistes de persones 
que havien mort o havien estat assassinades a l’exili. Cal esmentar aquí els tres 
informes contenint els detalls d’investigacions internes fetes pel CNA en els seus 
camps de detenció mencionats anteriorment. 
 
                                              
453 PIGOU, Piers (2008)  Op. Cit., p. 232 
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La Comissió va explicitar evidències contràries a tots els partits polítics involucrats en 
el conflicte. Va rebutjar d’arrel la noció que les intencions de l’apartheid havien estat 
benintencionades i que l’estat havia actuat de manera apropiada eliminant els 
elements criminals de les forces de seguretat. També va rebutjar els arguments de 
l’IFP segons els quals les seves accions estaven justificades com a auto-defensives i 
que, com en el cas del PN, era impossible controlar incontrolats. A més reconeixia alts 
nivells de complicitat entre les forces de seguretat de l’apartheid i l’IFP. Per contra, la 
CVR va rebutjar els arguments del CNA segons els quals les seves accions contra 
membres de l’IFP i membres dels cossos de seguretat i col·laboracionistes eren 
legítimes, i asseverava que una guerra justa no sempre havia estat de mitjans justos 
per a dur-la a terme.  
 
Mesos abans de l’informe final, la CVR va enviar més de 200 notificacions a persones 
de l’espectre polític que hi serien anomenades de manera negativa i donant-los la 
opció de respondre directament a la CVR abans l’informe no fos definitiu. La majoria 
de respostes van ser directament accions legals contra la CVR. Per la seva banda, ell 
CNA va voler una trobada particular cara a cara amb la comissió, però aquesta s’hi va 
negar per no actuar com a precedent ni donar peu a que es digués que el CNA tenia 
un tracte preferent. La resposta havia de ser per escrit. 
 
El dia del lliurament de l’informe, era evident que aquest no deixava content a ningú. 
No sorprenia la posició del PN i de l’IFP però resultava molt impactant el soroll que es 
detectava a les files del CNA. Comentàvem l’intent de discutir l’informe amb la CVR 
abans de que aquest sortís, però és que el CNA va fer un pas més. La seva última 
aposta per evitar la publicació de l’informe va ser intentar aturar-ho amb un mandat 
judicial instat a la Cort Suprema però tampoc va reeixir. 
 
Els líders del CNA estaven dividits en com respondre a les evidències de la CVR, i 
Mbeki, sense consultar-ho amb Mandela, va permetre l’acció judicial. Malgrat això 
Mandela va donar suport a la comissió i també el Ministre de Justícia, Dullah Omar va 
expressar el seu suport personal a la Comissió davant dels intents del CNA d’influir a 
la confecció de les evidències que els molestaven.  
 
Es parlava obertament de l’enfrontament entre Mbeki (i molts membres del CNA) i el 
mateix Mandela. Els primers entenien que la CVR posava en igualtat de culpes a la 
minoria blanca governant i als que havien lluitat per enderrocar el règim d’apartheid i 
és que la comissió assenyalava a les conclusions que als seus camps de detenció el 
CNA a Angola havia clarament violat els drets humans. Mandela ratificava aquest punt 
de l’informe tot i mantenir que es tractava d’una "guerra justa" contra l'apartheid. Mbeki 
per contra afirmava que aquesta interpretació estava equivocada “Estan equivocats. 
Equivocats i mal guiats”. Mandela admetia que entre ell i Mbeki hi havia "una diferència 
d'opinió sobre l'assumpte", contradient rotundament el lideratge de l'ANC, que havia 
emès el dia anterior a la presentació de l’Informe la negació de qualsevol esquerda 
amb el president. Mandela responia que “Sens dubte, si l'informe hagués estat llegit, 
potser la resposta de l'ANC hauria estat totalment diferent". Mandela obria així unes 
diferències amb la línia oficial del partit que van ser ràpidament negades pel CNA i a 
les que Mandela treia importància entenent-ho com un fet aïllat derivat d’un 
coneixement asimètric de la informació. Mandela, murri conclouria: "No hi ha dubte 
que Thabo Mbeki va tenir bones intencions i pot haver vist només extractes de 
l'informe”454  
                                              
454 Mail and Guardian. 1 de novembre de 1998. <http://mg.co.za/print/1998-11-01-mandela-
mbeki-differ-on-ancs-bid-to-gag-trc> 
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Davant d’aquests rumors de distanciament, un últim apunt. Lla mateixa oficina del vici-
president Mbeki va haver de sortir el mateix dia de la recepció pública de l’Informe final 
d’octubre de 1998 per desmentir informacions al respecte sorgides a la premsa.455 
 
I malgrat això, les poques crítiques al CNA contemplades a l’Informe de la CVR en 
comparació amb el conjunt, van tenir un extraordinari ressò, el paper de Mbeki va 
quedar marcat en Mandela i presagiaria un comportament de futur del govern de 
Mbeki cap a la Comissió que valdrà la pena retenir. Tutu, per aquells que el volguessin 
entendre va deixar anar la frase següent: "I did not struggle against one tyranny in 
order to substitute it for another”456 
 
El debat 
 
La primera ocasió per discutir públicament l’informe seria el 25 de febrer de 1999 data 
fixada per a dur a terme el debat especial sobre l’Informe de la CVR.  
 
En aquells quatre mesos les posicions es van endurir dramàticament. De manera 
pública, el Congrés Nacional Africà va continuar mantenint la seva línia oficial de 
suport a la feina de la CVR (malgrat els episodis mencionats) i el gener de 1999 el seu 
National Executive Committee argumentava que  

 
Whatever its faults, we accept that the TRC has indeed made and invaluable 
contribution to the twin objectives of unraveling the truth about the past and further 
encouraging the process ofr reconciliation among the forces that stood against one 
another in the past as sworn enmies.457. 

 

                                              
455 Office of the Deputy President, 31 October 1998. Statement on allegations regarding 
President Nelson mandela and Deputy President Thabo Mbeki on the TRC  
<http://www.info.gov.za/speeches/1998/98b02_0x1399811313.htm> (12-6-2012) 
Suggestions that President Nelson Mandela and Deputy President Thabo Mbeki had 
differences of opinion regarding the approach to the TRC report as alleged in the Weekend Star 
today, 31 October, are nothing but thunder and lightning signifying nothing. 
Firstly, at no point did Deputy President Mbeki in his capacity as President of the ANC interact 
with President Nelson Mandela on the intention of the ANC to interdict the TRC. Any suggestion 
to the contrary is a complete fabrication. 
The Deputy President wishes to put it on record that it was ANC Secretary-General Kgalema 
Motlanthe who briefed President Nelson Mandela, as a matter of courtesy, of the intention of the 
ANC to interdict the TRC to ensure its views are heard before the finalisation of the report. 
In this regard, President Nelson Mandela was not expected to and did not express an opinion 
on the intentions of the ANC to interdict the TRC. The suggestion therefore that President 
Nelson Mandela and Deputy President Mbeki had differences of opinion on this approach is 
devoid of all truths.(...) 
Finally, Deputy President Mbeki says no member of his organisation, the ANC, can ever concur 
with the scurrilous attempts to criminalise the liberation struggle, by characterising the heroic 
struggles of the people of South Africa which brought about the dawn of peace, democracy and 
justice, as gross human rights violations.  
456 Argus, 12 November 1998. 
457 Statement of the National Execurtive Comiittee of the ANC on the 87th anniversary of the 
African National Congress, “1999-Year of Mass Mobilisation for the Renewal of the Democratic 
Mandate,” January 8, 1999. 



 386

Però al CNA les pors i la irritació contra les evidències que s’esgrimien contra ells en 
comparació amb la resta de partits va mantenir-se i es va fer palesa en el debat 
parlamentari.  
 
Mandela va obrir el debat amb alguns passatges en els que lligava especialment la 
reconciliació com la principal línia a seguir per a la construcció nacional, i en el que 
remarca ja algunes errades i fa evident les limitacions de la CVR malgrat ponderar-ne 
enormement les seves virtuts. De nou, malgrat l’extensió reproduïm alguns passatges, 
pel seu interès. 

 

The forging of a common understanding of our history and the reconciliation of our 
people are goals which can be reached only by a collective and protracted effort of our 
whole nation. 

(…) But above all, the TRC Interim Report is a call to action. 

And as we put our thoughts together on the challenges ahead, we need to remind 
ourselves that the quest for reconciliation was the fundamental objective of the people's 
struggle, to set up a government based on the will of the people, and build a South 
Africa which indeed belongs to all. (..)The quest for reconciliation was the spur that gave 
life to our difficult negotiations process and the agreements that emerged from it. The 
search for a nation at peace with itself is the primary motivation for our Reconstruction 
and Development Programme to build a better life for all. 

The challenge that we face in taking the TRC process forward is to focus in particular on 
the special additional measures that we need to undertake to reach the ideal of 
reconciliation. (…) 

The experience of others has taught that nations which do not deal with their past are 
haunted by it for generations.(…) 

It would be well to underline at the outset that reconciliation touches upon virtually every 
facet of our life as a nation. (…) In as much as reconciliation touches on every aspect of 
our lives, it is our nation's life-line. 

The TRC is an important component in that process, and its work is a critical milestone 
in a journey that has just started. We say this advisedly. For South Africans cannot 
abdicate their responsibility for reconciliation by shifting it to the TRC, or gloating at its 
perceived weaknesses. Nor can the task of reconciliation be confined to narrow 
legalese. (…) 

 (…) reconciliation requires the dismantling of apartheid and the measures that 
reinforced it. It requires that we overcome the consequences of that inhuman system 
which live on in our attitudes towards one another and in the poverty and inequality that 
affects the lives of millions.(…) 

For all these reasons I had no hesitation in accepting the report of the TRC presented to 
me in October, with all its imperfections (…) (and) various limitations.  

(…)questions arose about an artificial even-handedness that seemed to place those 
fighting a just war alongside those who they opposed and who defended an inhuman 
system. 

Further still, the practical consequences of the compromise that gave birth to the 
amnesty process as an instrument of peaceful transition are painful to many of the 
victims of human rights violations and their families. 

(…) No less inevitable, many have identified failures and mistakes in the report and the 
process leading to its release. The reservations and criticisms expressed by various 
parties and individuals and the court challenges testify to this. 
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As they contemplate the proceedings of the TRC, some will wonder how it was that the 
amnesty applications of political prisoners did not receive priority, as required by the 
Act. Others will wonder whether all those who could throw light on the violations of the 
past were pursued with equal vigour to yield their knowledge to the public through the 
TRC. 

Questions have also been raised regarding the impartiality or otherwise of the 
Commission. And some have sought to find in the work of this body, a witch-hunt 
against a specific language group. 

(…) As we approach this debate, and as we prepare to act upon the report, we would 
do well to remind ourselves also of those limitations in the report of the TRC which 
arose from obstacles which we, as a nation, placed in the way of its discharging its task 
of helping us towards truth, reconciliation and unity. 

In particular, we should take note of the difficulties it faced as a result of what it saw as 
a lack of response to the spirit of generosity and reconciliation embodied in the 
establishment of the commission, on the part to those who were part of, or who 
benefited from, or who acquiesced in the apartheid state. 

(…) It is against that background that we turn to the recommendations which the TRC 
makes in its report to the nation. (…) The shaping of these recommendations into 
practical programmes of action will require the work of every sector of government and 
society (…) 

It will be important to ensure that the many and varied recommendations of the TRC 
lead to action that is effective and co-ordinated as well as consistent with programmes 
already in place for the reconstruction of our society. (…) But the critical moment where 
we can translate most of the TRC recommendations into practical programmes is the 
National Summit on Reconciliation that the TRC itself has proposed.(…) no debate can 
ever capture the emotions that were laid bare in a process that launched our nation's 
catharsis. 

The tears shed and the voices choking with emotion reminded us once more that the 
freedom we have gained we should never take for granted. 

The injunction from that process and from the people of South Africa is that we should 
forgive but not forget. It is that leaders should emerge from all parties and from all walks 
of life to build the nation on the basis of hope for a future that we should create together. 

Personally, I wish to pledge to you and to the nation, that I will at all times be at your 
service, to the best of my ability to contribute to the maturing of the small human miracle 
that South Africans conceived by their collective efforts. 

 

El vice-president Thabo Mbeki va defensar els interessos del CNA amb una posició 
crítica i molt defensiva i va mantenir les discrepàncies i va exposar nítidament les 
seves critiques a l’Informe Final de la CVR 458. Reproduïm de nou un ampli fragment 
del text. Deia Mbeki,  
 

(…) It is this reality of a state founded on conquest, that had to be retained by the same 
means with which it was conquered, which led, inevitably, to the gross violations of 
human rights which constitute the heart of the work of the Truth and Reconciliation 
Commission. 

                                              
458 Statement of the President of the ANC, Thabo Mbeki, on the report of the TRC at Joint 
Sitting of the Houses of Parlament, Cape Town. 25 February 1999. Es pot trobar a 
<http://www.dfa.gov.za/docs/speeches/1999/mbek0225.htm >(12-2-2012) 
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(…) Any attempt to insulate or isolate the more narrowly defined work of the TRC from 
this larger setting will inevitably defeat the very purposes for which the TRC was 
established. 

(…) The African National Congress called for an pioneered the establishment of the 
TRC, in a serious effort to ensure that the political conflicts of the past do not become a 
major obstacle to our common efforts to create a non-racial and non-sexist democracy 
committed to creating a better life for all, within a society guided in its development by 
the important concepts of national unity and reconciliation. 

(…) These outcomes of the TRC process to date are clearly an important contribution to 
the overall national task of unity and reconciliation. However, there are other elements 
of the TRC Report and process about which we have to enter serious reservations, 
without subtracting from the positive work which the Commission has done. 

In his Minority Report, Commissioner Wynand Malan makes some disturbing comments 
about the manner in which the Report was processed and adopted. 

(…) We, like others, had sought to meet the TRC to respond to its `findings' against the 
ANC. As the country is aware, for reasons we still do not know to this day, the TRC 
decided not to meet us. 

An appeal to the courts to assist in this matter resulted in unfortunate and gratuitous 
insults being made about freedom fighters being tomorrow's tyrants. 

(…) We too, as a last resort, had proposed a delay so that, in the words of the judge, 
full, adequate and proper consideration could be given to our representations, but this 
was denied. 

What we had sought to discuss with the TRC pertained to such obviously important 
matters as the definition of the concept of gross violation of human rights in the !ther 
issues relating to war and peace and the humane conduct of warfare. 

One of the central matters as issue was and remains the erroneous determination of 
various actions of our liberation movement as gross violations of human rights, including 
the general implication that any and all military activity which results in the loss of 
civilian lives constitutes a gross violation of human rights. 

The net effect of these findings is to deligitimise or criminalise a significant part of the 
struggle of our people for liberation and to subtract from the commitment made in our 
Constitution to "honour those who suffered for justice and freedom in our land..." 

Indeed, it could also be said that the erroneous logic followed by the TRC, which was 
contrary even to the Geneva Conventions and Protocols governing the conduct of 
warfare, would result in the characterisation of all irregular wars of liberation as 
tantamount to a gross violation of human rights. 

We cannot accept such a conclusion, nor will the millions of people who joined in 
struggle to end the system of apartheid. (…) 

Further to this, the findings of the TRC show a serious deficiency with regard to 
understanding the origins and purposes of the violence which claimed so many lives in 
the period since 1990. 

(…) What remains is but a short step to arriving at a conclusion about spontaneous so-
called `black-on-black' violence, which was such an important plank in the propaganda 
armoury of our opponents. 

(…) If these structures are not exposed, they remain available to those in our country 
who have not given up the idea of destabilising our country through violent means. We 
hope that the Amnesty Committee will work to remedy this serious defect by putting 
together the information that is accumulating during its own hearings (…) 
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(…) A question critical to the success of the great struggle to achieve national unity and 
reconciliation that must be answered is whether those who benefited from apartheid are 
ready and willing to trigger such real catharsis as their honest contribution to the victory 
of that struggle! 

(…) Nevertheless, it seems important that we should all agree that whatever happens 
we should never entertain the idea of a general amnesty. At the same time, serious 
consideration will have to be given to ensuring that we do not allow ourselves to be 
drawn into a situation of conflict as a result of the political crimes of the past. 

(…) A beginning has been made. Like all beginnings, ours is also a prayer to the future. 

 
Aquesta resposta crítica, en certa manera comprensible, però divergent de la posició 
de Mandela i l’esperit dels primers anys de govern, va minar seriosament el futur 
impacte de la feina de la Comissió perquè la manca de suport resultaria una molt 
escassa aplicació de les recomanacions fetes al mateix Parlament. L’excusa tècnica 
oficial en els anys següents seria sempre que el Comitè d’Amnisties seguia treballant i 
que per això les recomanacions, en tant que incompletes, no podien ser valorades en 
profunditat.  
 
Però què van dir el PN i l’IFP en el debat? Quina va ser la seva reacció a l’Informe? 
Malgrat que el Partit Nacional no va respondre a les evidències contra ells mitjançant 
accions legals, el seu anterior líder de Klerk (que va deixar el seu càrrec el 1997) va 
aconseguir un acord extrajudicial que forçava a la comissió a extreure de l’informe final 
les evidències adverses contra ell. La Comissió enlloc de simplement treure aquests 
paràgrafs va decidir deixar en l’informe final l’espai on aquests fets es consignaven 
tacat de color negre per fer evident la censura que havia sofert. La posició del PN fou 
que el procés de la CVR havia estat fallit, esbiaixat i selectiu i que no havia aconseguit 
generar confiança i, per tant, havia minat el projecte de reconciliació nacional459. 
 
L’IFP va decidir contestar la CVR des dels mitjans de comunicació i carregava contra 
la mateixa dient que les seves adherències eren còmiques i la CVR va ser 
estructurada i conduïda de tal manera que era incapaç de portar la reconciliació460. 
Amb la publicació de l’informe l’IFP va augmentar els seus atacs contra la Comissió va 
argumentar de manera vehement que la CVR havia sobreestimat el conflicte entre 
negres en detriment de l’atenció del conflicte entre blancs i negres i que els resultats 
no eren més que un pla del CNA per exterminar els líders de l’IFP i que aquest pla no 
havia estat degudament investigat donant per fet que la CVR estava esbiaixada a favor 
del CNA. 
 
En els següents quatre anys l’IFP va lluitar als tribunals contra la CVR per alterar les 
evidències que hi constaven, contra el seu partit i contra Buthelesi, i va aconseguir que 
en l’informe final de 2003 hi hagués un apèndix final on pogués fixar la seva posició 
respecte del procés i les evidències que hi constaven.  
 

                                              
459 Republic of South Africa: Debates of the Joint Sitting of the National Assembly and the 
Ntional Council of Provinces (Cape Town: Hansard), February 25, 1999, pp. 57-62. 
460 IFP press statement, “Impending TRC report,” October 27, 1998; 
<http://www.ifp.org.za/Archive/Releases/271098bpr.htm.> 
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Un informe final, final amb sordina 
 
He comentat anteriorment que al març de 2003, la CVR va aportar el seu informe final, 
un cop finalitzada la feina del Comitè d’amnisties, redactat l’informe final i retocats tots 
els elements derivats de les pressions i millores a introduir. 
 
Però a diferencia de 1998 el debat parlamentari que hi va haver al respecte va tenir 
molt poca rellevància i va ser molt poc inspirador. Tots els partits van entomar el debat 
com un mer tràmit parlamentari, esmentant la important contribució de la CVR a la 
transició sud-africana (i en el cas de l’IFP, per descomptat, ni això). Es va establir una 
política de reparacions de mínims i un procés encobert de continuació d’amnisties que 
encara avui cueja. No hi va haver per part del llavors ja President Mbeki cap referència 
a una necessitat de continuar recuperant la veritat sobre el passat ni de disseminar les 
conclusions de l’informe al poble de Sud-Àfrica. A més, Mbeki rebutjaria implícitament 
la relació entre veritat i reconciliació i demanaria als sud-africans de tirar endavant el 
procés de reconciliació de manera genèrica. Més encara, avançava que el govern 
estaria disposat a buscar fórmules (sense dir quines) per ajudar a que aquells que 
tinguessin informacions poguessin proveir-la a les autoritats amb una certa comoditat 
davant la llei. Veurem que aquest passatge no és menor, donades les lluites posteriors 
de les víctimes per evitar procediments que a la pràctica significaven amnisties 
encobertes sense hi poguessin participar. Però no ens avancem i mirem què deia 
Mbeki461. (s’inclouen passatges amplis, però que entenem necessaris perquè toquen els 
diferents aspectes que seran importants a partir d’aquell moment ja que marquen el full de ruta 
del govern) 

Our assessment of the TRC's success cannot therefore be based on whether it has 
brought contrition and forgiveness, or whether at the end of its work, it handed us a 
united and reconciled society. For this was not its mandate. What the TRC set out to do, 
and has undoubtedly achieved, is to offer us the signposts in the long march to these 
ideals.(…) 

The extent to which the TRC could identify and pursue priority cases; its ability to bring 
to its hearings all relevant actors; the attention that it could pay to civil society's role in 
buttressing an illegitimate and illegal state; and the TRC's investigative capacity to 
pursue difficult issues with regard to which the actors had decided to spurn its call for 
co-operation - all these weaknesses were those of society and not the TRC as such. 
(…) 

We agreed that we would not have any war crimes tribunals or take to the road of 
revenge and retribution. (…) We called on our people neither to take the law into their 
hands nor to mete out blind vengeance against those they knew as the beneficiaries of 
apartheid oppression. 

(…) By reason of the generosity and the big hearts of the masses of our people, all of 
us have been able to sleep in peace, knowing that there will be no riots in our streets. 
Because these conscious masses know what they are about, the Truth and 
Reconciliation Commission was able to do its work enjoying the cooperation of those 
who for ages had upheld the vision of a united humanity, in which each would be one's 
brother and sister. These are an heroic people whose greatest reward is the liberation 
of their country. 

                                              
461 Republic of South Africa: Debates of the Joint Sitting of the National Assembly and the 
Ntional Council of Provinces (Hansard), Cape Town, 15 April 2003. Statement bt President 
Thabo Mbeki to the National Houses of Parliament and the nation, on the Occasion of the 
Tabling of the Report of the TRC. 
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(…)I know there are some in this House who do not understand the meaning of what I 
have just said. They think I have said what I have said to avoid the payment of 
reparations to those whom the TRC has identified as 'victims', within the meaning of the 
law. 

Indeed, the TRC itself makes the gratuitous comment (para 16, p 163, Vol 6) that: 
"Today, when the government is spending so substantial a portion of its budget on 
submarines and other military equipment, it is unconvincing to argue that it is too 
financially strapped to meet this minimal (reparations) commitment." (…) It is difficult to 
understand why the Commission decided to make such a statement. 

(…) I am certain that we are all at one that the pursuit of national unity, the well-being of 
all South African citizens and peace, require reconciliation among the people of South 
Africa and the reconstruction of our society. 

(…) The TRC was therefore but an important contributor to the achievement of the 
larger whole, occupying an important sector within the larger process of the building of a 
new South Africa. 

(…)there is a specific requirement in the law that parliament should consider and take 
decisions on matters relating particularly to reparations. It would then be the task of the 
Executive to implement these decisions. The law also provides that the national 
legislature may also make recommendations to the Executive on other matters arising 
out of the TRC process, as it may deem fit. 

The first of these is the matter of reparations. 

First of all, an integrated and comprehensive response to the TRC Report should be 
about the continuing challenge of reconstruction and development(…) it argues for 
systematic programmes to project the symbolism of struggle and the ideal of freedom. 
(…) The government accepts these recommendations.(…) rehabilitation of communities 
that were subjected to intense acts of violence and destruction. Experience gained with 
the projects in Katorus in Gauteng and Mpumalanga in KwaZulu-Natal demonstrates 
that great progress can be made (…) specific cases of individual victims identified by 
the TRC Act, government has put in place and will intensify programmes pertaining to 
medical benefits, educational assistance and provision of housing and so on. From time 
to time, Ministers have elaborated and will continue to expatiate on the implementation 
of these and other related programmes. (…) With regard to final reparations, 
government will provide a once-off grant of R30 000 to those individuals or survivors 
designated by the TRC. This is over and above other material commitments that we 
have already mentioned. We intend to process these payments as a matter of urgency, 
during the current financial year.  

(…) The second of the specific details in the TRC recommendations pertains to the 
issue of amnesty (…) Given that a significant number of people did not apply for 
amnesty, what approach does government place before the national legislature and the 
nation on this matter? 

Let us start off by reiterating that there shall be no general amnesty. Any such 
approach, whether applied to specific categories of people or regions of the country, 
would fly in the face of the TRC process and subtract from the principle of accountability 
which is vital not only in dealing with the past, but also in the creation of a new ethos 
within our society. 

Yet we also have to deal with the reality that many of the participants in the conflict of 
the past did not take part in the TRC process. (…) Government is of the firm conviction 
that we cannot resolve this matter by setting up yet another amnesty process, which in 
effect would mean suspending constitutional rights of those who were at the receiving 
end of gross human right violations. 
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We have therefore left this matter in the hands of the National Directorate of Public 
Prosecutions, for it to pursue any cases that, as is normal practice, it believes deserve 
prosecution and can be prosecuted. This work is continuing. 

However, as part of this process and in the national interest, the National Directorate of 
Public Prosecutions, working with our intelligence agencies, will leave its doors open for 
those who are prepared to divulge information at their disposal and to co-operate in 
unearthing the truth, for them to enter into arrangements that are standard in the normal 
execution of justice, and which are accommodated in our legislation. 

(…) Thirdly, in each instance where any legal arrangements are entered into between 
the NDPP and particular perpetrators as proposed above, the involvement of the victims 
will be crucial in determining the appropriate course of action. 

(…) In the recent past, the issue of litigation and civil suits against corporations that 
benefited from the apartheid system has sharply arisen. In this regard, we wish to 
reiterate that the South African Government is not and will not be party to such litigation. 

 (…)For the purpose of reparations, the government has already established the 
President's Fund, which is now operational, and has, as we earlier indicated, 
successfully dealt with the matter of urgent reparations. Like the TRC, we do hope that 
citizens from all sectors will find it within themselves to make a contribution to this Fund.  

(…) The National Directorate of Public Prosecutions and relevant Departments will be 
requested to deal with matters relating to people who were unaccounted for, post 
mortem records and policy with regard to burials of unidentified persons.  

(…)Have we succeeded to create a non-racial society! The answer to this question is 
no! Have we succeeded to build a non-sexist society! The answer to that question is no! 
Have we succeeded to eradicate poverty! Once more the answer to that question is no! 
Have we succeeded fully to address the needs of the most vulnerable in our society, the 
children, the youth, people with disabilities and the elderly! Once again the answer to 
this question is no! Without all this, it is impossible for us to claim that we have met our 
goals of national reconciliation and reconstruction and development. 

 

El debat, de baix perfil va tenir una forta contestació per part de les associacions de 
víctimes (i especialment del Khulumani Support Group) que veien com les paraules i el 
paper resistien tots els tòpics i accions a desenvolupar però la realitat no avançava de 
manera tangible cap enlloc. Més encara tota la retòrica a l’entorn de les persecucions 
amagava molt poca voluntat de potenciar-les i més després que a 2002 es donessin 
uns primers perdons presidencials a 33 persones no amnistiades. 

Com hem comentat Sud-àfrica començava a fallar de nou a les seves víctimes. Estem 
al Parlament i els partits tanquen la seva intervenció, de to baix. La Comissió ja queda 
lluny i no interessa. 
El fracàs dels polítics responsables de l’apartheid d’aprofitar la CVR per acceptar 
responsabilitats sobre les violacions dutes a terme pels membres de les forces de 
seguretat va ser una decepció enorme per la majoria, inclòs l’arquebisbe Desmond 
Tutu. Enlloc d’això van decidir ignorar el procés, com el cas de Botha, o actuar a la 
defensiva, com en el cas de de Klerk. Alguns, pocs, membres del Partit Nacional van 
admetre que haguessin pogut fer més, però van decidir passar pàgina. En general, 
però, i donat l’exemple practicat pels seus polítics, la majoria dels sud-africans blancs 
van tenir pocs incentius a sentir-se interpel·lats per la comissió, malgrat seguir-la amb 
un cert interès. Aquest fet ha contribuït sens dubte a que la tasca de reconciliació 
racial a Sud-Àfrica segueixi inacabada. 



 393

 
Com hem dit el CNA va fer part de la feina i va presentar una quantitat d’informació 
sense precedents. En canvi, el PN va mantenir la posició que les forces de seguretat 
eren un braç del govern i que per tant, era el govern que hagués hagut de donar 
detalls d’incidents o d’actuacions puntuals. La seva negació absoluta de responsabilitat 
per crims polítics, assassinats i repressió sistemàtica va resultar patètica i buida 
especialment essent coneguda l’estreta relació entre política i cossos de seguretat  
que va caracteritzar la major part de l’època d’apartheid. 
La cultura negacionista va caracteritzar també la interacció de l’IFP amb la comissió i 
va ser amb diferència amb qui menys hi va cooperar. En aquest sentit ha estat el més 
consistent de tots! Moltes de les queixes de l’IFP a la Comissió van ser simplement 
falses i aquesta va investigar moltes de les denúncies que l’IFP va fer, en una 
proporció més que acceptable. Malgrat això la CVR no es va estar d’investigar i 
mostrar les evidències adverses contra l’IFP, que es va mostrar clarament com al 
primer actor no governamental responsable d’atrocitats. 
En aquest context posar en marxa les recomanacions de la comissió semblava una 
feina difícil, lluny de les esperances posades durant el procés finalitzat 5 anys abans, i 
congelat pel govern de Mbeki fins a 2003 en una primera interpretació quasi grollera 
de la tasca que havia de fer al respecte de les mateixes. Ara que havia acabat el 
procés formalment, quina seria la continuació de la posada en marxa d’unes 
recomanacions que afectaven la vida de milers de víctimes reconegudes com a tals 
pel mateix govern sud-africà a través de l’Informe Final de la CVR? 
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3.3.3. Els debats post-CVR 
 
Vist el desenvolupament de la 
Comissió i la gestió del seu 
llegat, haurem de diferenciar les 
conseqüències tant per a 
perpetradors d’ofenses, víctimes 
i el conjunt de la societat sud-
africana.  
 
Per fer-ho, caldrà que partim 
d’un fet objectiu: els atractius 
dissenyats per atraure’ls a la 
comissió als dos col·lectius 
directament implicats, van 
acabar essent de molt diferent virtualitat pràctica. Víctimes i responsables d’ofenses 
han obtingut un tracte i una resposta absolutament desigual. Les víctimes tenen raó 
per sentir-se, de nou, maltractades. 
 

3.3.3.1 Víctimes 
 

Ja des de 1995, la societat civil va organitzar-se i van aparèixer grups de recolzament 
com el Khulumani Support Group (KSG) que animava a les víctimes a parlar en veu 
alta i a exercir pressió sobre la CVR i als òrgans polítics per tal de formar un cos 
representatiu de víctimes amb veu única. Així mateix aparegueren ONG i institucions 
eclesiàstiques que van ajudar enormement al procés.  

 
És important aquí destacar el paper del KSG, ja que ha estat la principal agrupació de 
víctimes del país des de l’inici de la CVR i que segueix essent la referència del 
col·lectiu avui a Sud-àfrica462. A molta distància cal citar la North Coast Displaced 
Peoples Organisation (NCDPO) i la Uitenhage Victims and Apartheid Group (UVAG) 

 
Abans de la posada en marxa de la CVR, una de les seves màximes prioritats va ser 
incloure la perspectiva de les víctimes als debats del parlament de manera proactiva, 
de tal manera que la llei tingués en compte les seves demandes i les víctimes 
poguessin esser les grans beneficiades del procés. 
 
Un cop aprovada la llei van ajudar a definir la composició de les comissions i sobretot 
van ajudar a fer difusió de què era i quines eren les intencions de la CVR arreu del 
país, de manera exhaustiva i amb tots els limitats mitjans que comptaven, per tal 
d’intentar que el màxim de víctimes poguessin accedir-hi ja que aquesta seria la 
manera que el país havia adequat per a que les víctimes fossin determinades com a 
tals.  
 
Van formar també a persones especialitzades en recollir el testimoniatge de les 
víctimes i van enviar-los arreu per tal d’assegurar que el màxim de demandes es 
dirigien a la Comissió. Paral·lelament va organitzar-se per tal de formar grups 
recolzament i un suport entre els seus iguals per facilitar el procés de recuperació, 
especialment en l’àmbit comunitari, un cop iniciat el procés de testimoniatge. 

                                              
462 La informació al respecte del KSG prové de l’entrevista amb Marjorie Jobson directora del 
Khulumani Support Group (Entrevista realitzada divendres 7 de maig de 2010) 
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La idea de fons havia estat la de lluitar contra el rellotge per tal de portar al màxim de 
persones a la comissió, tot i que avui sabem que ens molts llocs la violència va durar 
fins al 2000 (especialment als Homelands) i per tant, la possibilitat de que víctimes 
d’aquestes zones testimoniessin era nul·la. En parlarem més endavant.  
 
La veritat exposada a les vistes del Comitè de Violació de Drets Humans i al Comitè 
d’Amnisties va oferir respostes a determinats casos, i va permetre que es donessin 
situacions de catarsi col·lectiva i moments d’extraordinària emoció i perdó al si de les 
vistes de la Comissió. A la vegada es donava espai a la construcció d’una nova 
narrativa de la història del país, i s’aconseguia el coneixement i el reconeixement del 
dolor de més de 22.000 víctimes. Una tasca gens menyspreable que cal posar de 
relleu.  
 
Finalment, de les 22.000 persones que van testimoniar, 16.837 van ser efectivament 
considerades com a víctimes i, d’acord amb la llei de la Comissió, van ser aptes per a 
tenir una proposta de reparació específica per part del Comitè de Reparació i 
Rehabilitació, que el govern hauria de prendre en consideració al final de la vida de la 
Comissió. 

 
Com s’ha avançat, l’informe final presenta un conjunt de recomanacions generals i 
estructurals però també recomanacions específiques per cadascuna del es víctimes, 
llistades individualment nom per nom, al volum 7 de l’Informe. I aquí ve una de les 
claus de volta del problema en el que aquestes es troben encara actualment: la 
Comissió no tenia cap potestat executiva sobre les reparacions i recomanacions, i 
només podia fer les mencionades propostes que el Govern podia prendre en 
consideració. 

 
I és a partir d’aquest moment en que es pot afirmar que el govern sud-africà ha estat 
extraordinàriament insensible a l’atenció a les víctimes, i ha actuat de manera gasiva i 
conservadora pel que fa a la posada en marxa del conjunt de recomanacions 
proposades. Si analitzem alguns dels elements claus de controvèrsia potser ens 
quedarà més clar: 

 
1. Qui és una víctima? 

  
D’acord amb les facultats atorgades al Comitè de Drets Humans i Violacions de la 
CVR., aquest va considerar com hem dit, que dels 22.000 testimoniatges 16.837 fossin 
efectivament considerades com a tals. Ara bé, hi ha una quantitat enorme de víctimes 
que no van testimoniar davant de la comissió i que complirien absolutament amb els 
criteris que s’establien per a ser-ho. Moltes persones simplement no van saber mai del 
procés (i no és tan estrany en comunitats rurals) i moltes d’altres vivien en zones de 
conflicte, fet que els impedia anar a testimoniar davant de ningú del seu propi poble. 
És evident que aquestes persones haurien de tenir el mateix tractament que les 
considerades com a víctimes, però la llei marcava la limitació temporal i la presència a 
la CVR per a merèixer aquest reconeixement. Per motius administratius aquest 
col·lectiu de persones tenia la porta tancada a les potencials reparacions establertes.  
 
Si és cert que com deia Tutu, Sud-àfrica era un país de víctimes, no és menys veritat 
que el col·lectiu atès com a tal dista molt de ser el de les víctimes reals. Per molts 
intents de modificar aquesta trava legal i administrativa que s’han fet, el govern s’ha 
mostrat inflexible i insensible o inflexible en la seva insensibilitat per a solucionar-ho. 
 
D’acord amb la directora del KSG, 
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Aquesta decisió, que parteix de quan es va fer la llei del TRC i per tant té una solució 
administrativa, no es revoca per motius econòmics i polítics però no té cap sentit. Ho 
hem demanat cents de vegades. I això vol dir que queden fora totes aquelles víctimes 
que no van anar a testimoniar perquè els caps de les seves àrees locals seguien 
essent els agressors o bé perquè no els va arribar la informació (un aspecte en el que 
la TRC va fallar molt i una de les coses que des del KSG es va intentar fer al màxim per 
aconseguir que la gent testimoniés d’arreu, fins i tot posant a risc la seva vida)463 

 
Més encara, en els casos que estudia la National Prosecuting Authority o el comitè 
designat per avaluar casos per a rebre el Perdó Presidencial, on es detecta la 
presència de víctimes, aquestes tampoc tindran mai la consideració oficial com a tals a 
efectes de rebre reparacions. 

 
2. Les Reparacions 
 
L’Informe Final de la Comissió preveia que es donés a les víctimes una suma de 
26.000 rands durant 6 anys i atenció especialitzada mèdica així com ajudes per a 
trobar habitatge i dotar d’educació adequada víctimes i/o familiars d’aquestes. 
S’emfasitzava també la necessitat d’apoderar les comunitats i facilitar la reinserció i la 
reconciliació en l’àmbit comunitari. Quedava veure ara que ja es comptava amb 
l’informe final definitiu en què quedaria tot.  
 
El president Mbeki, 4 anys abans, ja afirmava a mitjans de 1999, que les reparacions a 
les víctimes haurien de ser la redistribució econòmica, la reconstrucció i el 
desenvolupament del país que el Govern estava duent i duria a terme. Com ja havia 
fet Mandela, anunciava que el Govern prioritzaria els elements de reparació de caire 
simbòlic per dedicar les energies monetàries a elements "més productius". 
 
Davant la perplexitat de molts Mbeki es convertia en un problema per la Comissió, 
amb el pòsit d’enfrontament al respecte amb Mandela pel fet que el primer considerava 
que la comissió havia anat en contra dels interessos del CNA, mentre que Mandela 
considerava el procés necessari i que havia d’afectar a totes les parts, també a la seva 
organització.  
 
Com és sabut totes les mesures de reparació s’havien de finançar a través de 
l’establiment d’un Fons Presidencial, responsable de posar en solfa les propostes i 
recomanacions aprovades pel Parlament i el propi president (Capítol 7, de la llei que 
crea la comissió, Articles 42 i 47) 
 

President's Fund 
42. (1) The President may, in such manner as he or she may deem fit, in consultation 
with the Minister and the Minister of Finance, establish a Fund into which shall be paid 
(a) all money appropriated by Parliament for the purposes of the Fund; and (b) all 
money donated or contributed to the Fund or accruing to the Fund from any source. 
(2) There shall be paid from the Fund all amounts payable to victims by way of 
reparation in terms of regulations made by the President.  
(3) Any money of the Fund which is not required for immediate use may be invested 
with a financial institution approved by the Minister of Finance and may be withdrawn 
when required.  

                                              
463 Entrevista amb Marjorie Jobson directora del Khulumani Support Group, 2nd Floor of the 
Khotso House, 62Marshall Street, Johannesburg 2107 (Divendres 7 de maig de 2010) 
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(4) Any unexpended balance of the money of the Fund at the end of a financial  year, 
shall be carried forward as a credit to the Fund for the next financial year  
(5) The administrative work, including the receipt of money appropriated by Parliament 
for, or donated for the purposes of, the Fund or accruing to the Fund from any source, 
and the making of payments from the Fund in compliance with a recommendation in 
terms of this Act, shall be performed by officers in the Public Service designated by the 
Minister.  

 
Haurem de veure doncs, què va quedar d’aquestes recomanacions. Ens trobem ara, 
doncs, just després de l’aprovació de l’Informe i del debat d’abril de 2003. Del 
Parlament de Mbeki del 15 d’abril es derivaven 4 recomanacions clau a les que s’havia 
de fer front: 
 

- Símbols i monuments (reparacions simbòliques) 
- Reparacions i rehabilitació comunitàries.  
- Beneficis mèdics i altres formes d’assistència 
- Reparacions finals (pagaments) 

 
Per ser precisos, les recomanacions definitives van ser aprovades per l’AD HOC 
Committee on Reparations de 24 de juny de 2003 i sancionat al Parlament dos dies 
després on podem veure concretades les directrius, és a dir, el que realment quedaria:  
 

3.1 Symbols and Monuments (…) programmes to project the symbolism of struggle 
and the ideal of freedom through academic and informal records of history, cultural and 
art forms, erecting symbols and monuments that exalt the freedom struggle, including 
new geographic and place names. (…) the work that has already commenced at various 
levels of government in this regard. This includes work-in-progress towards the 
establishment of Freedom Park, the Garden of Peace and the renaming of streets and 
towns in various parts of the country. 
(…) the focus here is on the struggle that led to the current democratic dispensation 
ushered by the new constitutional order in 1994. In this regard (…) unity and 
reconciliation should also be projected in such symbols. 
 
3.2 Rehabilitation of Communities (…) special emphasis on the rehabilitation of 
communities that were subjected to intense acts of violence and destruction. The 
Committee notes the work that has already begun in this area and endorses the focus 
on a partnership approach between communities and government. 
 
3.3 Medical Benefits and other forms of Social assistance: With regard to the 
specific cases of individual victims identified by the Act, the Committee notes the 
assurance given by the President of programmes put in place to provide for medical 
benefits, education assistance and provision of housing as well as other social benefits 
to address the needs of individual victims identified by the Act. (…) The Committee 
therefore proposes that Parliament, in line with its oversight role, be provided with 
regular reports by government on progress made in this regard at least once a year. 
 
3.4 Final Reparations: The Committee, (…) endorses the commitment of the 
government to provide a one-off grant of R30,000 to those individuals or survivors 
designated by the TRC, over and above the other material commitments already 
mentioned.464 

 

                                              
464 AD HOC Committee on Reparations 24 June 2003. Final Report. Adoption. Draft Report on 
Recommendations by Sub-Committee on Reparations and Final Report 
<http://www.pmg.org.za/minutes/20030623-final-report-adoption> 
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És interessant però entendre com havia deliberat el govern i, especialment, el govern 
amb les víctimes per arribar a aquestes reparacions que semblaven absolutament de 
mínims i molt distants de les proposades des de l’Informe Final de la CVR.  
 
Per descriure el procés és útil seguir la transcripció del relat, penós, de la directora del 
KSG Marjorie Jobson465, al respecte: 
 

Mesos després de la finalització de la CVR el govern va encarregar a un professor de 
Tanzània establert a la Universitat de Western Cape, Prof Medard Rwelamira, un 
informe sobre quines haurien de ser les reparacions que s’haurien de fer des del 
govern en base a les recomanacions de l’informe final de la CVR, i en el seu cas 
millorant-les o exposant-les en forma de mesures polítiques possibles. 
 
Aquestes recomanacions eren extraordinàriament importants i clau per entendre com 
es desenvoluparia la política futura de reparacions. El cert és que les víctimes MAI van 
ser consultades. Més encara, el govern només va donar a conèixer un informe 
preliminar ridícul que no establia res i, per tant, l’informe real i important no va ser fet 
públic. El document més important que havia d’exposar l’esdevenidor de les 
reparacions de les víctimes no era conegut per aquestes, ni evidentment discutit. 
L’Open Society i el KSG per primera vegada van portar el govern als tribunals d’acord 
amb la PAIA, Promotion of Access to Information Act. Volien veure l’informe abans no 
s’aprovés res per dir-hi la seva. Eren el col·lectiu afectat i hi tenien molt a dir i havien de 
ser escoltats. 
 
En aquell moment, en paral·lel, hi havia una important pugna entre el govern i Inkatha i 
la resposta a la querella va ser que no els hi donarien la informació perquè si ho feien 
es veurien en la necessitat de donar altra informació que posaria en perill la seguretat 
del país. I aquí es va acabar la resposta i el bon us de la PAIA. 
 
En aquest punt doncs, va començar la discussió sobre la Draft Reparation Policies al 
Parlament i aquest només va donar només 16 dies per discutir el paper amb tothom... 
tothom? NO! Van decidir que les discussions es farien només entre els partits polítics 
sense consultar a la societat civil! 
 
Les víctimes doncs no tenien veu, ni tenien accés com en d’altres sistemes electorals a 
anar a veure els seu representant de districte. Sembla mentida com hi pot haver 
aquesta desconnexió entre el Parlament i la societat civil. Doncs bé, ells deien que ja 
eren ells negres, que havien estat ells, a la vegada víctimes, i que no tenien cap 
obligació de consultar. Què fer en aquest context? Havien de fer una interpel·lació 
formal? Com fer-ho sense un procés intern de consulta al KSG on tot es consulta si ens 
reunim una vegada al mes i tot el procés eren 16 dies?  
 
Van fer un escrit i el van enviar a Yasmin Sooka (ec comissionada) i ens va dir que si el 
presentaven encara aniria pitjor i els exclourien més! Ens va dir que no l’enviéssim però 
que, per contra, demanéssim diners i féssim la seva proposta del que haurien de ser 
les Victim Reparations Policy Proposals.  
Vam demanar opinió a molta gent posant les víctimes i les obligacions cap a les 
víctimes al capdavant. Van fer un document de 100 pàgines que vam reduir a 20 per tal 
que el govern se’l llegís (sabent que 100 pàgines no se les llegirien) 
 
El 29 d’octubre de 2003, just 5 anys després de la presentació de l’Informe Final de la 
CVR, el KSG va demanar una trobada amb Frank Chikane, que treballava al govern 
d’Mbeki a Presidència, després d’haver deixat el SA Council of Churches (NOTA: que 
es troba just al pis de sota de les oficines del KSG!)  per presentar-los-hi el document.  I 

                                              
465 Entrevista amb Marjorie Jobson directora del Khulumani Support Group, 2nd Floor of the 
Khotso House, 62Marshall Street, Johannesburg 2107 (Divendres 7 de maig de 2010) 
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va declinar anar-hi!!! Va anar-hi el llavors Director General de Justícia, Visi Pikoli (un 
home impresentable, arrogant i molt contestat) (NOTA: i que després seria ministre) Hi 
havia també 2 Fiscals generals de l’Estat. 
  
Després del a presentació MAI vam tenir resposta. Després de sol·licitar-la del dret i del 
revés, al cap d’insistir fins l’extenuació, el viceministre Johny de Lange, un home 
especialment mal educat que sempre insulta, va contestar dient que no responien 
perquè les propostes que hi havia no tenien cap valor. Aquesta és la resposta del 
ministeri de Justícia, que ha de tractar dels temes de víctimes, a la major organització 
de víctimes de Sudàfrica! 

 
Doncs si. Aquest era l’estat de la qüestió. A finals de 2003, i davant la pressió de les 
víctimes es van dipositar 800 milions de rands al President’s Fund per pagar 
reparacions (i se sap que al menys el govern Suïs va posar-hi també diners).  
 
Dues de les Comissionades, Yasmine Sooka i Hlengiwe Mkhize, van decidir cooperar 
amb el KSG per portar les grans empreses als tribunals en tant que beneficiaries 
directes del sistema d’apartheid. Van demanar a les empreses seure a una taula de 
negociació per veure què estaven disposades a fer, i aquestes van dir que ajudarien al 
govern i que pagarien una part al Presidents Fund, però res concret. 
 
Se’ls va presentar una proposta que deia que havien de pagar un impost d’un  1% dels 
seus beneficis, però mai es va acceptar. Mbeki va suggerir-los que creessin un 
Business Trust que ajudés a govern en la reconstrucció del país, que tenia coma 
prioritats el turisme, el control del crim i la millora de la Formació i Educació. Però com 
diu Jobson 
 

de nou: on quedaven les víctimes? Les empreses havien de pagar uns diners al govern 
pel que havien fet i les víctimes de nou quedaven fora de tot! Ni pagar l’educació a les 
víctimes! .466 

 
El 2007 Mbeki va enunciar que tots els diners procedents del President’s Fund (que 
era per les víctimes! o això és el que quedava entès) anirien al Disaster Management 
Fund (és a dir, a sufragar possibles conseqüències d’inundacions etc...) 
  
Les víctimes van haver d’anar als tribunals 
 

Vam haver d’anar als tribunals a per preguntar on eren els diners per les Community 
Reparations. El Financial Statement que es va aconseguir deia que els diners no 
s’havien gastat, és més, que havia generat uns interessos enormes malgrat que les 
víctimes no havien rebut ni diners ni altres formes de reparació des de 2005. Quan des 
del KSG demanàvem reparacions urgents a gent que estava en situació crítica ens 
deien que no hi havia una regulació per casos especials i que per tant no els podien 
atendre!.467 

 
Així doncs i, per ara, només les reparacions urgents han començat a arribar, i amb 
retard. A març de 2010 s’havia pagat una única suma de 30.000 rands a unes 15.956 
persones d’aquestes víctimes i encara hi havia 881 persones que no havien cobrat (12 

                                              
466 Ibid 
467 Ibid 
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anys després) ni aquesta quantitat468. Executar el que havia dit l’Informe de la CVR era 
paradoxalment, una lluita constant entre Govern i organitzacions de víctimes. 
 
3. Suport governamental? 
 
El 2003, i amb el rerefons de la presentació de l’Informe Final es va encarregar un 
informe intern per part del Departament de Justícia, mai fet públic, per conèixer el grau 
d’implementació de les recomanacions de la CVR per part de tots els departaments del 
govern. L’informe es va encarregar a Hlengiwe Mkhize, lligada al ANC a través de la 
seva Women’s League (i actual viceministre del Departament de Desenvolupament 
Econòmic, 2012) que de 1996 fins a 2003 alta havia estat comissionada al Comitè de 
Reparacions i Rehabilitació. L’informe havia de complementar el mencionat 
anteriorment per les Draft Reparations Policies. 
 
El resultat va ser tant decepcionant (no hi havia ni una sola persona atesa en 
rehabilitació post-traumàtica! del 54% de víctimes que havien passat pel CRR i que 
tenien proposada aquesta forma de rehabilitació) que fent cas de les seves 
recomanacions, es va decidir crear una unitat específica al respecte de la CVR al si del 
Departament de Justícia. 
 
 

 
Figura 39. Font: Jonathan Shapiro, “Zapiro” Weekly Mail and Guardian 5/2/2003 

 
El govern va seguir marcant els seu temps, lent, lentíssim, i no seria fins al setembre 
de 2005 que es crearia la TRC Unit que hauria de “monitoritzar, auditar i coordinar les 
recomanacions aprovades per la CVR i contribuir així a la reconciliació i al creixement 
de la nació”. La visió des del KSG seguia essent desoladora 
 

La TRC Unit estaria encapçalada per [Mochubela Seekoe] un antic diplomàtic de tall 
clàssic i amb molt poca empatia cap a la feina que havia de dur a terme, encarant-ho 
com si estigués portant assumptes d’afers exteriors [de fet li diuen ambaixador Seekoe 
perquè va representar durant força anys el CNA a Moscou). Nosaltres pensàvem que 
finalment es creava alguna cosa per endegar la feina encara no realitzada, però va 
resultar que no. Va resultar ser un animal polític del CNA que no va fer res per les 

                                              
468 TRC Unit. Entrevista amb Thapelo Mokushane, Vicedirector de la Unitat. 329, Pretorius 
Street, Pretoria (divendres 14 de maig) 
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víctimes. De les 11 coses que en un document deia que restaven per fer, 10 tenien a 
veure amb la coordinació interna del govern i només una anava referida directament a 
les víctimes. (…)El primer bon dia de la Unitat de TRC creada va ser que tardaria 1 any 
en agafar personal!  
S’inverteixen 8 milions de rand a l’any per res!!!469 

 
Des del KSG es desesperen de la nul.la complicitat i humilitat amb la que treballen des 
de la Unitat respecte les organitzacions de víctimes. Per exemple, en demanar ajut per 
a localitzar a les víctimes mateixes: 
 

La Unitat del TRC té vàries divisions: una d’elles és la d’assistència a les víctimes. El 
més increïble és que la TRC Unit és l’encarregada de posar-se en contacte amb 
cadascuna de les víctimes per tal de fer-les-hi arribar les reparacions que cadascuna té 
estipulades. Bé, doncs resulta que fa poc ha sortit un document on diu que no s’ha 
contactat amb el 30% d’elles perquè no les troben! En canvi al KSG tenen totes les 
persones identificades i els hem donat tot el suport per ajudar a contactar-les. 
Increïblement la resposta ha estat que no, que l’estat és el responsable de trobar-les i 
que té més que recursos per a fer-ho sense la necessitat d’una organització de 
víctimes. Encara ens estem fregant els ulls. No volen treballar amb nosaltres, que tenen 
les 17000 persones amb número i una xarxa de 58000 víctimes i les seves respectives 
famílies!!! 470 

 
Amb tot, des de llavors la situació no ha millorat. Com hem esmentat la TRC Unit ha 
aconseguit enviar les reparacions de 30.000 rands a la majoria de víctimes, però és 
inoperativa, no té suport polític i està dirigida per persones amb nul·la implicació amb 
els col·lectius de víctimes. Vegem-ho amb quatre exemples: 
 

• La TRC Unit no ha estat capaç de generar cap fòrum permanent de contacte 
entre víctimes i estat. Ni se l’espera. És il·lustrativa la resposta al respecte en 
l’entrevista que es va fer a la seu del Departament de Justícia”471. 
 
“Nosaltres NO són l’extensió del TRC. Els que són víctimes i venen ara a nosaltres no 
tenen res a fer perquè nosaltres no tenim cap competència. Els adrecem on creiem que 
els poden ajudar però no entren dins del paquet de gent per la qual nosaltres podem fer 
coses 

 
És aclaridora també la resposta al respecte de la fluïdesa de relació amb les 
organitzacions de víctimes472.  
 
“Quan fan alguna cosa si ens conviden hi anem. De tant en tant ens donen els seus 
memoràndums i responem com podem. Per exemple, el 2006 vam anar a la 
conferència organitzada per l’IJR, com als 10 anys de l’informe final al 2008: Freedom 
for Rights, IJR, Tutu Trust i KGS. 
Un dels nostres objectius és fer una Conferència de Stakeholders, però necessitem 
l’OK del ministre” 
 

                                              
469 Entrevista amb Marjorie Jobson. Citada anteriorment. 
470 Ibid 
471 Entrevista amb Dr. Mochubela Seekoe, Head/Chief director od the TRC Unit, Department of 
Justice i Mr. Thapelo Mokushane, Vicedirector de la Unitat. 329, Pretorius Street, Pretoria 
(divendres 14 de maig de 2010) 
472 Ibid. 
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Cal recordar que són la única unitat del govern que ha de monitoritzar, auditar i 
coordinar les recomanacions aprovades per la CVR. I no té cap contacte amb 
les organitzacions de víctimes. 
 

• L’agost de 2009 es va elaborar un Government Progress Report on the 
Implementation of the TRC Recommendations, que està guardat a un calaix i 
no ha estat ni validat pel consell de ministres. I evidentment, malgrat saber que 
existeix, no el fan públic. Es rumorejava que es discutiria a principis de 2011. I 
així segueix, en l’àmbit del rumor. 

 
• El grau d’influència en els altres departaments del govern sud-africà és nul. Ni 

incentiven ni pressionen perquè la política de la CVR sigui transversal. D’altra 
banda la iniciativa als altres departaments demostra que les recomanacions de 
la CVR queden al marge de qualsevol decisió política sectorial actual. EL cap 
de la Unitat es queixa  
 
“Quan fan cases per exemple, no ens informen, i en canvi haurien de fer-ho perquè les 
víctimes del TRC haurien de tenir-hi accés prioritari. Falta una important coordinació i 
transferència d’informació entre els Departaments i nosaltres” 473 
 
Però li falta recordar que ell és l’encarregat d’aquesta coordinació! 

 
•  Com hem esmentat, no existeix encara un Informe Resum de l’Informe Final de 

la CVR. Preguntat al respecte el cap d’unitat Seekoe respon; 
 
Respecte la versió popular, efectivament no hi és, però la tenim per aquí, Està quasi 
feta eh?. Hi estem treballant, esperem que l’any que ve pugui estar. Per fer-la 
necessitaríem comissionats, educadors… no és fàcil 
 
Demanar ajut als comissionats i a les organitzacions de víctimes hagués pogut 
ajudar, per exemple. 

 
El director de la Unitat s’excusa de la manera següent: 
 

Des de setembre de 2005 han canviat tres vegades de ministeri i hem hagut de 
recomençar-ho tot de nou. Ja saps com són aquestes coses… Els processos són molt 
lents... perquè els ministres tenen diferents perspectives sobre el que s’ha de fer. 
 
Les nostres iniciatives són reportades al Gabinet del ministre i quan ho aproven llavors 
va al Consell de Ministres. Som una unitat petitona que esperem que en 6 mesos pugui 
tenir 6 tècnics més, més enllà de l’staff administratiu. 
 
El President Fund és des d’on les víctimes són pagades. Però això depèn del 
Departaments de Finances i no el podem emprar com volem.474 

 
Amb tot ha aconseguit algunes coses. S’han fet unes regulacions per com realitzar les 
exhumacions475, i han fet unes regulacions referents a l’educació, que de nou no són 
ells qui posen en marxa.  

                                              
473 Ibid 
474 Ibid 
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Ja no és només que la Unitat doni més o menys de si, és que el grau de coneixement, 
notorietat, rellevància i autoritat en el si del govern és quasi testimonial. 
 
4. Reparacions en l’àmbit comunitari i simbòlic 
 
En l’aprovació de determinades recomanacions de la CVR al Parlament aprovades pel 
gabinet Mbeki, trobàvem els pagaments, les reparacions simbòliques i les reparacions 
comunitàries. 
 
Semblava que una de les seves principals polítiques hauria la de ser la de tirar 
endavant, mesures de reparació comunitària perquè hi havia qui tenia el número de 
víctima oficial que assignava la CVR, però hi ha moltes víctimes que no, i, per tant, els 
grups i les reparacions comunitàries són necessàries imprescindibles. Amb tot, fins ara 
s’ha fet ben poc no s’ha iniciat cap tipus d’actuació Moltes de les víctimes sotmeses a 
abusos sistemàtics a les seves comunitats necessiten d’actuacions complementàries a 
les individuals. Aquests inclouen programes de desmilitarització dels joves que havien 
estat testimonis o implicats directament en la  violència política durant dècades, 
programes per tornar a instal·lar els milers de persones desplaçades per la violència 
política, programes d’assessorament en  salut mental i trauma, així com programes per 
rehabilitar i reintegrar els autors de violacions massives dels drets humans en la vida 
comunitària normal. Es preveien també programes d’educació (assessorament per la 
continuïtat en els estudis, millora de les escoles, ajuts específics a joves amb traumes i 
dificultats derivades de situacions post-traumàtiques) i habitatge. No s’ha tirat res 
endavant i des de la Unitat de la CVR no s’actua de forma pro-activa ni coordinen sinó 
que simplement anoten allò que directament fan els diferents ministeris en aquesta 
direcció, que és malauradament, ben poc. 
 
En l’àmbit simbòlic, tot just s’han pres mesures bàsiques de memorialització, amb la 
creació del Freedom Park a Pretòria com a paradigma, però també s’han canviat noms 
de carrers i s’han creat places i monuments en record dels morts contra l’apartheid i a 
favor de la llibertat. La creació d’aquests espais simbòlics, inclosos a les 
recomanacions de la Comissió, s’han anat creant a partir de la generació d’una nova 
narrativa sobre el passat del país, però s’han mantingut la gran majoria d’espais 
simbòlics afrikaners que conviuen amb els nous de manera prou harmònica. 
 
5. El mite de la capacitat de perdó 
 
Finalment un apunt breu sobre un mite que per la seva persistència comença a ser un 
lloc comú. Sud-àfrica, a través de la guia de Mandela i Tutu ha emès un missatge 
permanent de demanda de perdó i reconciliació de les seves gents. Amb tot, crear les 
condicions no significa que el perdó i la reconciliació apareguin per art de màgia. Fins i 
tot veus autoritzades i absolutament compromeses contra l’apartheid i el procés dut a 
terme a Sud-àfrica com Antje Krog (escriptora, periodista i poetessa) i l’anterior 
President del Consell d’Esglésies Sud-africanes i més recentment Director General de 
l’Oficina del President, Frank Chikane (membre del govern, per tant) han emfasitzat i 
amplificat l’enorme capacitat dels negres i dels africans de perdonar. Caldria anar 
alerta. El procés no assegura res i entendre que els africans tenen aquesta capacitat 

                                                                                                                                     
475 Efectivament publicades a la Government Gazzette nº 9277, 7 de maig de 2010. Promotion 
of National Unity and Reconciliation Act, 1995. Regulations on Exhumation, Reburial or 
Symbolic Burial of Deceased Víctims. N R 356. 7 May 2010. 
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de perdó és un error. Pateixen i actuen com totes les persones humanes, i cal posar el 
terme en la seva justa mesura perquè parlar en aquests termes pot resultar ofensiu. 
 
És evident que tot plegat ha provocat que el conjunt d’organitzacions de víctimes 
treballin des d’un enorme sentiment de frustració. El procés amb el que havien confiat 
els ha fallat. Més encara, si, com veurem, els responsables d’ofenses han rebut un 
tractament diametralment oposat al descrit. Sembla encertat pensar que les 
expectatives eren potser massa altes a l’inici del procés, però és urgent posar remei al 
menysteniment de les víctimes a partir d’actuacions que són conegudes i que 
necessiten només d’un poc de reforçament econòmic i un molt de voluntat i 
coordinació polítiques.  
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3.3.3.2 Els responsables d’ofenses 
 

Com és conegut l’amnistia s’atorgava a canvi de l’exposició complerta dels fets pels 
quals es demanava, per la proporcionalitat entre acte i objectiu i la pertinença a una 
organització implicada al conflicte. L’amnistia, molt contestada per part de les víctimes, 
va donar-se amb força rigor, i aproximadament només es va afectar a un 11% de les 
7116 demandes presentades. Amb tot hi va haver interpretacions “generoses” sobre 
què es considerava realment un acte “motivat políticament” o en la manera en que 
s’aplicava el principi de Norgaard referit a la necessitat de proporcionalitat entre ofensa 
i objectiu. Els casos denegats eren en la majoria de casos intents de fer passar 
delictes comuns com a delictes motivats políticament. La majoria dels responsables 
d’ofenses van rebre la resolució del Comitè d'Amnisties amb prou celeritat (malgrat 
que va acabar la tasca el maig de 2001) i amb la quasi seguretat que les víctimes no 
els podrien portar a judici pels fets dels que havien estat amnistiats. L’exposició pública 
dels fets era la principal condemna, però, en la majoria dels casos, la reinserció a la 
societat ha estat poc traumàtica.  

 
Però si aquest era el tracte entre govern-víctimes-perpetradors, amnistia a canvi de 
veritat, cal advertir que aquest en vàries ocasions ha estat a punt de ser falsejat. És 
molt interessant observar com els recels de Mbeki al procés de la CVR s’han anat 
traslladant a les accions del seu propi govern per arribar a desmuntar fins i tot la 
legitimitat inicial de la CVR a través d’intents de modificació de llei que havien de 
permetre a molts responsables d’ofenses, molts del mateix CNA, sortir-se’n sense 
haver testimoniat a la CVR. Hi ha dos casos flagrants: la modificació de la llei de la 
National Prosecuting Authority (NPA) i la creació de la Special Dispensation for 
Presidential Pardons for Political Offences process  
 
1. La lluita contra els canvis en la llei de l’Autoritat de Persecució Nacional (National 
Prosecuting Authority- NPA) 
 
Una de les conseqüències de la CVR era que aquells que no haguessin testimoniat en 
el seu si i haguessin demanat l’amnistia, podrien ser perseguits per tots aquells actes 
comesos durant l’era de l’apartheid. La CVR tenia un tempo, dos anys i mig, i només 
en aquell període es podia demanar l’amnistia i explicar què s’havia fet. Yasmine 
Sooka, comissionada de la comissió, explica que el 1998 la CVR fer a mans a la 
Nationa Prosecuting Authority una llista amb més de 300 noms amb les que es podien 
iniciar les persecucions donat que, o bé no havien fet una confessió complerts i no 
havien obtingut l’amnistia, o bé tenien evidències de delictes i no s’havien presentat a 
la CVR.476 Des de llavors no es va moure ni un sol dit per a fer res. 
 
El 2004, avisats per un periodista proper al govern, les víctimes van saber d’un Draft 
Dcoument en matèria de política de persecucions que incloïa algún tipus d’amnistia. 
Es va enviar immediatament per part d’una coalició de drets humans una carta al 
ministre, al presdeint Mbeki i al cap de la NPA exposant que aquesta política 
significaría no només una violació dels drets de les víctimes, de la constitució i de les 
lleis internacionals. L carta quedaría sense resposta. 
 
El desembre de 2005 es va saber també per via periodística que les Draft Guidellines 
sobre la política de persecucions estaba preparada per ser presentada al Parlament. 
                                              
476 VILLA-VICENCIO, Ch., F. DU TOIT eds. (2006). Truth and Reconciliation in South Africa: 10 
years on. David Philip Publishers (New Africa Print) 2006. Cita de  Sooka, Yasmin dinxsdel 
tercer capitol. The TRC unfinished business. , p17. 
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Aparentment s’havia fet cas a les seves reclamacions, però la lletra petita permetia 
que el National Director of Public Persecutions (NDPP) pogues exercir la seva tasca 
intercanviant immunitat a canvi d’una confessió completa. És a dir una amnistía 
encoberta. Es traslladaven poders que havia exercit la CVR a una autoritat personal: la 
capacitat de donar immunitat477 (no amnistía) però que a la pràctica portava a la 
impunitat. 
 
A més el procés es podía celebrar a porta tancada i es deia que només s’haurien de 
fer esforços “raonables” per trovar a les víctimes concernides pels crims als que es 
donaría aquesta immunitat. Per dewcomptat la capacitat de les víctimes de respondre 
al que es deia quedaba prop de la ciencia ficció. 
 
Doncs bé, en aquest context, des de 2007, el govern va iniciar un conjunt de canvis a 
la llei de la NPA que preveia una amnistia de facto, la impunitat, per als autors 
condemnats per crims de l'era de l'apartheid, persones als que la CVR havia denegat 
l’amnistia o que simplement no s’hi havien ni presentat. Aquesta modificació lesionava 
directament aquesta clau de volta central de credibilitat de la CVR i el procés sud-
africà en el seu conjunt.  
 
Des del Khulumani Support Group, el CSVR i l’ ICTJ es va jugar un paper central en la 
preparació d'un recurs d'impugnació a les modificacions de la Política Fiscal de 
l'Autoritat Fiscal Nacional. El 12 de desembre de 2008, el Tribunal Superior de Pretòria 
va declarar inconstitucionals les esmenes introduïdes pel govern. Com a resultat, els 
fiscals ja no podran recórrer a criteris d'amnistia-tipus per tal de no perseguir els 
delictes de l’era de l'apartheid, sinó que la NPA hauria de complir amb la seva obligació 
constitucional de perseguir delictes pels quals hi havia proves suficients. Des de la 
publicació de la sentència del Tribunal, els col·lectius de víctimes han seguit demanant 
l'enjudiciament de casos clau, i els fiscals en conseqüència, han continuat la 
persecució de casos de desaparicions forçades, assassinats i tortures.  
 
2. La Lluita contra el Procés de Dispensa Espacial d’Indults Presidencials per Ofenses 
Polítiques 
 
El primer avís del possible demantellament de l’arquitectira constitucional sobre 
l’atrogament d’amnisties en el decurs dels crims del passat va arribar molt aviat. Abans 
que la mateixa CVR lliurés el seu informe final, el President Mbeki va començar a dur a 
terme alguns moviments que descreditaven el procés de la mateixa CVR i l’equilibri 
que havia fet que aquesta hagués sigut possible. Amnistia a canvi de veritat dins de la 
CVR. Reparacions per a les víctimes que hi partissipéssin.  
 
Però el 2002 va iniciar-se un procés en contra d’aquesta lògica que encara avui no 
s’ha tancat. i que fa que les víctimes hagin hagut d’agrupar-se per defensar els seus 
drets essent al final l’únic garant de legitimació de la CVR més enllà del mateix 
Tribunal Constitucional. Però no ens avancem.  
 
El 2002 començava a desmuntar-se l’equilibri, el del pal i la pastanaga que havia estat 
l’acord per a què la CVR fos possible i mínimament acceptable per les diferents parts, i 
de manera evident, per les víctimes. Mbeki, decidia otorgar el perdó a 33 presoners 
que havien comès actes de violència política en nom de l ANC i el PAC. Molts d’ells 

                                              
477 Sunday Times. 5 February 2006. El NDPP , Vusi Pikoli, és citat dient que aquesta 
disposoció li permet concedir indemnitat davant de posibles persecucions. “ What we can do is 
offer people indemnity from prosecution” 
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havien vist denegada la seva petició d’amnistia davant de la CVR, i en cap cas es va 
avisar a les víctimes d’aquest perdó presidencial. 
 

 
Figura 40. Font: Jonathan Shapiro, “Zapiro” Weekly Mail and Guardian 
21/5/2002 

 
Poc després, 384 membres de l’IFP demanaven el mateix perdó presidencial, i van ser 
ignorades fins que vana rribar als tribunals. El Ministre de Justícia, Brigitte Mabandla 
va acabar dient478 que s’hauria d’establir algun tipus de mecanisme per aquells que no 
van conèixer la possibilitat d’assistir al Comitè d’Amnisties de la CVR o que s’havien 
oposat al procés (L’Inkhata, principalment). Les declaracions no són llei però generen 
suspicàcies. El frau al procés era possible.  
 
El novembre de 2007, l'expresident Thabo Mbeki va crear el Procés Especial per a la 
Dispensa de Perdons (o indults presidencials)., la Special Dispensation for Presidential 
Pardons for Political Offences process. El procés hauria de “completar la tasca de la 
Comissió Veritat i Reconciliació (CVR), creada el 1995” i hauria de permetre a aquells 
que no van declarar davant la CVR, la possible obtenció d’amnistia d’actes motivats 
políticament. Com hem comentat, les víctimes i els perpetradors de greus violacions 
de drets humans havien estat convidats a declarar davant la CVR i els responsables 
d’ofenses havien pogut demanar l'amnistia tant en accions de caire civil com penal. La 
CVR va concloure el seu treball el 1998 i s’havien fet vistes fins octubre de l’any 2000, 
tancant-se el comité d’amnisties al maig de 2001. Però naixia ara una nova opció. 
Mbeki va establir aquest procés via un comitè d'indults - compost per representants de 
tots els partits polítics – que havia d’examinar les sol·licituds d'indult i fer 
recomanacions al president.  
 
El Pardons Reference Group o Grup de Referència d'Indults (PRG), establert pel 
procés d'indults va rebre i avaluar més de 2.150 sol·licituds d'indult presidencial per 
delictes comesos abans de 16 de juny 1999 (entre els que es comptaven els del 
anterior ministre de llei i ordre Adriaan Vlok, o el Comissiari general de Policia General 
Johan van der Merwe) Es tractava de persones condemnades per delictes com 
assassinats, atemptats, segrestos i actes de violència racial. Però a diferència de la 
CVR, el comitè d'indults es va negar a permetre a les víctimes d'aquests crims a 

                                              
478 Veure KSG Press Statemnt. 29 June 2012. Special presidential Pardons Undermine TTC in 
South Africa. <http:// www.khulumani.org > 
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participar en el procés, dient que la consulta no era part del seu mandat. Malgrat les 
múltiples demandes el president Mbeki i el seu successor, Kgalema Motlanthe, es van 
negar a permetre l'entrada de les víctimes al procés, ni tan sols com a font de 
consulta.  
 
Durant 2008-2009, una coalició d’organitzacions de la societat civil sud-africana479, la 
(constituida finalment de manera formal com a South African Coalition for Transitional Justice - 
SACTJ) van contractar els serveis d’advocats del Legal Resources Centre per exigir la 
transparència i la participació de les víctimes en el procés de indults.  
 
El Pardons Reference Group o Grup de Referència d'Indults (PRG), establert pel 
procés d'indults, duia a terme tot el procediment en secret, amb l’absoluta absència de 
les víctimes i la participació d'altres parts interessades. El gener de 2009 va presentar un 
informe donant suport a les sol.licituds de 149 sol.licitants (120 de manera ùnànime i 29 només 
per part d’alguns membres). El President tenia la decisió final a les seves mans.  
 
Davant de la manca de resposta de les seves demandes, el 13 de març 2009 els advocats 
de la coalició van enviar una carta al llavors president interí Kgalema Motlanthe, on 
s’indicava la voluntat de portar el cas als jutjats si no es modificava el procés. Davant 
la inexistència de resposta, van portar el cas als tribunals amb caràcter d'urgència.  
 
L'abril de 2009, l’alt tribunal del Nord de Gauteng va emetre un interdicte provisional on 
es restringia al President la concessió d'indults als responsables d’ofenses, si abans 
no es consultava a les víctimes i es revelaven públicament els detalls del procés. El 23 
de febrer de 2010, el Tribunal Constitucional de Sud-àfrica, en una sentència unànime, 
va considerar que l'exclusió de les víctimes del procés de la dispensa especial que 
podia emetre el President, que havia estat plantejat justament per a promoure la 
reconciliació i al unitat nacional, era “irracional i contrari a l'Estat de Dret”. EL President 
va ser conminat a oferir a les víctimes la possibilitat d’aportar els seus inputs abans de 
ls decisió. Aquesta decisió històrica ha estat elogiada com una de les afirmacions més 
importants de drets de les víctimes i l'Estat de Dret a la Sud-àfrica post-apartheid, en 
consonància amb l’esperit que va la forjar la Constitució de 1995 i la posterior CVR. 
 
La sentencia, redactada pel Jutge Sandile Ngcobo  remarca, emfasitzant el principi de 
participació de la víctima que 
 

"Excluding victims from participation keeps victims and their dependants ignorant about 
what precisely happened to their loved ones; it leaves their yearning for the truth 
effectively unassuaged; and perpetuates their legitimate sense of resentment and grief. 
The results are not conducive to national-building and national reconciliation.”480 

 
El dia de sant jordi de 2010 els advocats de ls SACTJ es van reunir amb els advocats 
de l’Estat per discutir un minim de rrqueriments per a la participació de la victim a les 
consideracions d perdó presidencial. Es van presentar tres requeriments fonamentals: 
 

                                              
479 La coalició inclou: L’International Centre for Transitional Justice (coma entitat amiga), el 
Center for the Study of Violence and Reconciliation, el Khulumani Support Group, l’Institute for 
Justice and Reconciliation, el South African History Archive, el Human Rights Media Centre, i el 
Freedom of Expression Institute.Darrerament s’hi ha incoprorat el Trauma Centre for the 
Survivors of Violence and Torture. 
480 KSG Press Statement. Monday 7th June 2010. <http://www.khulumani.net> (4-3-2012) 
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1. Les víctimes i parts interessades havien de rebre noticia escrita del fet que 
determinats individus han presentat demandes de perdó, ja sigui per escrit, a 
través de ls publicació a la Government Gazette, als diaris o com una noticia a 
les notícies de la radio.  

2. S’ha de permetre a les victims o les seves families a fer presentacions 
escritesi/o orals al respecte dels aplicants 

3. Han de tenir accés complert a tots els documents rellevants del cas.  
 
La consulta, tal I com queda establert, no ha de ser un acte formal sinó que es 
demanava que el Department of Justice and Constitutional Development juntament 
amb la Presidència establissin un partenariat amb el Khulumani Support Goup per 
assegurar que els inputs de les victimes siguin considerats significativament I que les 
víctimes puguis trovar-se amb els responsables d’ofenses per tal de fer-los les 
preguntes que estimon oportunes, no només per saber si l’acte pel qual presenten la 
petició era motivat políticament sinó per crear un espai posible per a la reconciliació. 
 
En conseqüència amb la sentència, el Departament de Justícia va publicar l’octubre de 
2010 el nom d’aquests 149 possibles receptors del perdó a la Government Gazzete, i 
es donava a les parts impliacades 30 dies per a respondre. El noviembre, la SACTJ i 
afectats individuals lliuraven les seves demandes d’informació i efectuaven tocs 
d’atenció al respecte d’almenys 65 dels 149 casos. 
 
El gener de 2012, després de 13 mesos, el Departament de Justícia va contestar 
formalment a totes les demandes, encara que sovint sense aportant tota la informació 
disponible. S’obria un nou procés de 30 dies per tal que les parts implicades 
responguessin. Amb tota la informació a la mà la SACTJ cconstatava el següent481: 
 

• Tot l’esforç per contactar les vístimes d’ha fet des del KSG i la SACTJ, però no 
s’ha mogut un dit des del govern quan és qui tindria la responsabilitat de fer-ho. 
Més enllà de publicar els 149 no va identificar les víctimes, ni els hi va notificar 
el seu dret a participar al procés presidencial, en contra de les instruccions de 
la sentencia del Tribunal Constitucional. 

• La definió de crim motivat políticament era no ja laxa, sinó superlativa. 
S’arribava a exonerar casos de crims estrictament racials, o en els que no hi 
havia persones amb cap implicació política. En algún cas s’exonera a persones 
que diuen pertànyer a una organització política, pel fet d’asseverar que havien 
comès robatoris amb intimidació a persones dins dels cotxes per aconseguir 
fons per la campanya del PAC de 1999. 

• Malgrat identificar les vítimes i a diferencia de la CVR, no es preveía cap tipus 
de reparació per les mateixes. 

• La majoria de fets es donen per bonc sense cap tipus de corroboració seriosa. 
 
Així que el 15 de febrer es va enviar de nou una resposta explicitant les greus 
preocupacions que emergien del procés, demanant la totalitat de la información no 
lliurada, i exigint que es prendries mesures per a contactar les víctimes. Malgrat 
assegurar que en molts casos les persones als que esvolia aplicar el perdó eren 
legalment aptes per a rebre’l es contatava de nou la negació a les víctimes dels seus 
drets que a la vegada minaven el procés constituent i de reconciliació exemplificat amb 
la CVR. Les diferents institucions que formen part de la SACTJ segeuxien alertant a 

                                              
481 KSG Press Stateent. 15 March 2012. Background Briefing on SACTJ Concerns on 
Presidential Pardons Process for Political Offenders.< http://www.khulumani.net> (23-5-2012) 
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dia d’avui del procés, que no acaba mai de tancar definitivament el seu modsus 
operandi. Zuma de moment no mou fitxa pública però ha generat enormes dubtes en 
trobar-se, per exemple el 2011, amb Eugene de KocK per evaluar un possibe perdó a 
canvi d’informacions rellevants mai revelades durant la CVR. Així i tot, la pressió de les 
víctimes fa que els perdons de moment no s’hagin donat malgrat semblar inminents.  
 
Per això les víctimes segueixen estant permanentment amatents als moviments del 
President sobre la seva capacitat de perdó Presidencial. No és d’estranyar que de 
manera pública lamentin que aquestes decisons i actuacions minin la credibilitat del 
procés de la CVR al que se’ls va instar a participar i del que curiosament en són els 
darrers garants conjuntament amb un, fins ara, implacable tribunal constituional que 
els ha servit sempre d’empara.  
 
Finalment hi ha derivades que han escapat la CVR però que han estat en litigi judicial i 
que atenyen directament als responsables d’ofenses i a aquells que van donar suport 
a l’apartheid: la lluita contra les empreses multinacionals que hi van donar suport, i la 
capacitat de les víctimes de seguir anomenant assassins (apel·lant a la llibertat 
d’expressió i a la veritat), a aquells que així ho van testimoniar malgrat que justament 
per això rebessin l’amnistia. 
 
3. Persecució de les grans multinacionals 
 

El novembre de 2002, el Khulumani Support Group va demandar a un tribunal dels 
Estats Units a 23 empreses multinacionals tals com el Rehinmettal Group, Shell, BP, 
Enron Texaco, Barclay’s Bank, Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS,Ford 
Motor Company, Daimler-Chrysler, General Motors o IBM o Fujitsu, a la recerca de 
reparació civil pel paper que aquestes corporacions havien jugat i tret profit en 
complicitat amb el règim de l'apartheid. S’iniciava el conegut com Khulumani lawsuit. 
Khulumani al·lega que, amb el suport d'aquestes corporacions, "el govern de 
l'apartheid va cometre assassinats extrajudicials, tortura, assalt sexual, detenció 
arbitrària prolongada, i crims contra la humanitat.", i que en la oportunitat de 
comparèixer a la CVR, no només no ho van fer sinó que les que ho van fer van negar 
qualsevol tipus de responsabilitat. De nou doncs, les víctimes se senten legitimades 
per actuar. En els anys transcorreguts des que es va presentar la demanda, el 
novembre de 2002, la demanda de Khulumani s’ha ajuntat amb l’anomenada demanda 
Ntsebeza i es va convertir en la South Africa Apartheid Litigation. I tot plegat a despit 
del que volia el govern sud-africà, que en boca del seu President i el ministre de 
Justícia del moment, Penuell Maduna, es distanciaven de tals accions per anar en 
contra de la sobirania sud-africana i l’esperit de reconciliació nacional. Recordem les 
paraules de Mbeki en la recepció del ‘Informe final l’any 2003482. 

In addition, we consider it completely unacceptable that matters that are central to the 
future of our country should be adjudicated in foreign courts which bear no responsibility 
for the well-being of our country and the observance of the perspective contained in our 
constitution of the promotion of national reconciliation. 

                                              
482 Republic of South Africa: Debates of the Joint Sitting of the National Assembly and the 
Ntional Council of Provinces (Hansard), Cape Town, 15 April 2003. Statement bt President 
Thabo Mbeki to the National Houses of Parliament and the nation, on the Occasion of the 
Tabling of the Report of the TRC. 
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(…) Consultations are continuing with the business community to examine additional 
ways in which they can contribute to the task of the reconstruction and development of 
our society, proceeding from the premise that this is in their own self-interest. 

L'octubre de 2007, les víctimes de l'apartheid i les organitzacions de drets humans van 
aconseguir una important i inesperada victòria: el tribunal EUA els va permetre 
presentar les seves reclamacions d'indemnització.  

La sentència Scheindlin d'abril de 2008 va deixar en 5 les empreses que podien ser 
reclamades en el cas Khulumani: General Motors, Ford Motor Company, IBM, Daimler 
AG i Rheinmetall. Les reclamacions contra les companyies petrolieres i els bancs es 
van rebutjar perquè aquestes multinacionals haurien dut a terme relacions comercials 
normals amb el país més enllà dels seus contractes amb diverses agències de 
seguretat de l'apartheid. 

Curiosament el setembre de 2009 el govern sud-africà va informar al Tribunal de la 
jutge del cas, Shira Scheindlin, que considerava adequat que el tribunal dels Estats 
Units fos el fòrum per tractar les demandes de les víctimes. El govern sud-africà 
doncs, canviava d’opinió. 

Després de molts litigis i malgrat la situació de fallida formal, General Motors, en el 
moment de començar la liquidació de l’empresa, aquesta  s’ha avingut a negociar amb 
els advocats de la part demandant en el South Africa Apartheid Litigation, fet que obre 
la possibilitat a la creació d’un Reparations and Rehabilitation Trust que permeti l’inici 
de la restitució a les víctimes del règim d’apartheid. 

La decisió de General Motors de fer una contribució a la reparació dels danys causats 
per complicitat corporativa amb els organismes de seguretat de l'apartheid, ha estat un 
pas inesperat i important i molt ben valorat pels demandants. Khulumani483 demana 
ara a les empreses que romanen en el litigi: Ford Motor Company, IBM, Daimler i 
Rheinmetall que actuïn de manera similar i s’avinguin a asseure’s per negociar amb 
els advocats i arribar a un acord. 

 

4. El cas Mc Bride contra el diari The Citizen i les víctimes. Amnistia o amnèsia? 

Finalment un cas que no és una anècdota. El Sr. Robert McBride, ex membre de l'ala 
armada de l'ANC, l’MK, va demandar al diari The Citizen per la publicació d'una sèrie 
d'articles en els que es referien a ell com un assassí. Els va demandar per difamació i 
la base de la seva demanda és que, com se li va concedir l'amnistia a la CVR per 
l'atemptat que va dur a terme el 1986 i en el que van morir diverses persones, era un 
error referir-se a ell com un assassí 
El Tribunal Suprem d'Apel·lació va estar d'acord amb ell i va considerar que la 
concessió de l'amnistia esborrava la condemna "amb caràcter general" i per tant, 
referir-se a aquesta persona com a un "assassí" és fals i difamatori.  
 
Pot semblar una discussió semàntica però no ho és. Com expliquen els membres del 
Khulumani Support Group  
 

                                              
483 KSG Press Statement. 28 Febrary 2012. 
http://www.khulumani.net/khulumani/statements/item/620-breaking-news-bankrupt-general-
motors-agrees-to-settle-in-apartheid-lawsuit.html 



 412

La CVR no es tractava d’un exercici que permetés l’amnèsia o fer un procés que fes 
veure que les grans violacions de drets humans mai havien succeït. Es tractava de la 
veritat. Estem lluitant contra aquesta decisió perquè lluitem pel nostre dret a continuar 
dient la veritat sobre el que va passar amb els nostres éssers estimats. Estem lluitant 
contra aquesta decisió perquè per als nostres membres el passat és encara molt en el 
present. Aquesta decisió reivindica la creença de Khulumani que el procés de "justícia 
transicional " a Sud-àfrica va ser molt favorable als responsables d’ofenses i que les 
víctimes van ser utilitzades per facilitar una transició a les elits. Ara, no només es 
permet als autors (i als beneficiaris) de l'apartheid que segueixin vivint una vida de luxe, 
sinó que un tribunal els està dient que les brutalitats que van cometre mai va passar i 
les víctimes són col·laterals delirants. 484 

 
De nou les víctimes van haver d’anar als tribunals i apel·lar al constitucional. La  
SACTJ va donar suport de nou a les famílies de Joyce Mbizana I Mbasa Mxenge per 
tal de que poguessin mantenir el dret d’anomenar “assassinat” al que va passar als 
seus familiars. I a la vegada, poder anomenar a qui ho va fer, assassí, per molt que 
hagués estat amnistiat. EL 8 d’abril de 2011 la Cort Constitucional va tornar a donar la 
raó al la SACTJ. Prescriure un delicte pot tenir una justificació política però prescriure 
la veritat sembla un autèntic disbarat. 
 
En la nota de premsa del SACTJ 485 diu.  
 

The Constitutional Court held that full disclosure of the truth, as a means to pursue 
national transition and reconciliation, was the basis of the moral and operational 
structure of the TRC law. It held that the rulings of the lower courts were in conflict with 
the statute’s context and historical setting, and at odds with one of the moral impulses of 
the reconciliation process itself. The court stated that it “is hardly conceivable that its 
provisions could muzzle truth and render true statements about our history false.” 
Justice Edwin Cameron, writing on behalf of the majority, held that proscribing the truth 
would be antithetical to the adequate compilation of the collective memory of South 
Africa’s past. 

In particular, the court recognized that family members have a right to describe, with 
truth and accuracy, the perpetrators of the gross wrongs inflicted on their loved ones. 
They were entitled, despite the amnesty granted, to continue to call the killing of their 
loved ones “murder,” and those who perpetrated the killings “murderers.” 

Un apunt final i afegit a tots aquests exemples. Els col·lectius de víctimes tenen un 
problema típic d’organitzacions amb aquest perfil. L’organització es comporta sovint 
com a tal, i en lloc d’esdevenir un agent pro-actiu i seriós, assumeix un rol de 
victimització que no l’ajuda. Separar la imatge que un té de si mateix en relació amb el 
que és realment sovint comporta perills organitzatius no previstos. 
 
D’entrada, pensar en reconciliació en aquestes condicions pot semblar irreverent però 
hi ha elements que ens han de fer veure la situació general del país, més enllà 
d’aquests col·lectius, i cal fer-ho analitzant la digestió de la CVR per part de la població 
a partir de símptomes i interpretacions d’observació acadèmica indirectes.  
 

                                              
484 Per més informació veure http://www.khulumani.net/reconciliation/perpetrators/387-
khulumanis-perspective-on-the-robert-mcbride-case-against-the-citizen-newspaper.html 
485 ICTJ Press Statement. South Africa. Constitutional Court upholds right to express the truth. 8 
April 2011.  http://www.ictj.org/news/south-africa-constitutional-court-upholds-right-express-truth 
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3.3.3.3 L’impacte en el conjunt i un símptoma 
 
És probablement agosarat establir si un país està reconciliat o no, i menys fer-ho en 
termes de blanc o negre. Hem analitzat breument com ha evolucionat el país i hem 
alertat d’alguns elements que poden estar tenint un impacte en la percepció dels sud-
africans sobre el seu propi grau de reconciliació.  
 
L’11 de juny el Mundial de Sud-àfrica s’iniciava a Johannesburg amb un partit al 
Soccer City Stadium entre la selecció mexicana i els bafana bafana amfitrions, “els 
nois” sud-africans. El món observava l’estadi meravellós i encongia el cor en saber que 
Nelson Mandela no assistiria a l’estadi per la mort en accident de cotxe de la seva 
besnéta quan tornava d’un concert per celebrar l’inici del Mundial. Sonaven les 
vuvuzeles i es tiraven petards i es repartien somriures i un entusiasme net i 
encomanadís. I davant d’aquest aparador, preguntes. Quin era aquell país que 
hostatjava un Mundial de futbol,  20 anys després de l’alliberament de Mandela? Quin 
perfil de societat i convivència havien estat capaços de construir. Se n’havien sortit? 
Se n’estaven sortint? On quedava l’apartheid?  
 
Abans de començar el Mundial un periodista acabat d’arribar a Pretòria compartia 
estudi amb el veterà corresponsal de la seva cadena al continent africà. El nouvingut 
es mostrava enormement preocupat per la violència al país i la situació no resolta de 
les relacions entre les seves races. Hi havia encara un racisme terrible, comentava. 
L’exemple no podia ser més clar. En un partit de preparació pel mundial de las 
selecció sud-africana,  jugat l’1 de juny de 2010, aquesta s’enfrontava amb la dèbil 
selecció de Guatemala. Al minut 63 va entrar al terreny de joc l’únic integrant blanc de 
la selecció i tal com va narrar el periodista, el públic va començar a cridar de manera 
ferotge en la seva contra, udolant amb un uuuuuuuuhhhhh terrible que havia de 
descentrar sens dubte a l’esforçat jugador. El jugador en qüestió, un central dels 
Mameoldi Sundowns, quart la darrera lliga sud-africana, havia de notar per descomptat 
aquell enorme brogit. I paradoxalment somreia i es dirigia disposat i seriós al seu lloc, 
disposat a fer bé la feina. Quina integritat! Va ser interessant escoltar la resposta del 
corresponsal sud-africà. L’home blanc, llarg com un sant pau, es deia Mathew Booth, i 
era un jugador estimadíssim per l’afició, que el coneixia des de feia més de 10 anys de 
resultes del seu pas per diversos equips de la lliga sud-africana i perquè estava casat 
a més amb la bellíssima model Sonia Bonnaventia, crescuda a Soweto i amb qui tenia 
dues criatures precioses. L’udol terrible de reprovació quedava lluny de l’apreciació del 
paracaigudista mediàtic. Es tractava, ben al contrari d’un encoratjador crit d’ànim i 
benvinguda. Boooooooth! Boooooooth! 
 
Efectivament, la reconciliació no és una qüestió de blanc o negre. Potser per això, ara 
caldrà posar-hi algunes dades quantitatives que en paral·lel ens puguin aportar llum 
més enllà de les qualitatives mencionades fins ara.  
 
En fer-ho caldrà ser curós i admetre que ens trobarem davant de mites i determinats 
apriorismes creats només en 15 o 20 anys de canvi des que De Klerk enunciava la fi 
de l’apartheid. Ara fa dos anys, mentre la pilota rodava en el primer mundial de futbol 
en terres africanes, el país assistia anestesiat a l’exercici de ser observat i jutjat pel 
seu comportament d’avui, venint d’un ahir de difícil digestió. Un cop apagades les 
llums del mundial, quan els mèdia ja havien fet la feina i Sud-àfrica entrava de nou en 
el llimb dels còrtex noticiós, els sud-africans es palpaven el cos i tornaven a preguntar-
se, un cop acabada la festa, si havien estat capaços de construir una societat prou 
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madura com per il·luminar amb solvència el futur de la convivència i fer brillar de 
manera sostinguda els colors de la seva nació de l’arc de sant Martí. 
 
El símptoma Terre’blanche – Malema 
 
Situem-nos a principis de juny de 2010, quan la pilota del mundial comença a rodar, i 
observarem que dos dels debats que havien estat objecte d’anàlisi als diaris sud-
africans, just en els mesos anteriors, tenien a veure amb elements directament 
relacionats amb la situació de reconciliació del país i la maduresa amb la que aquest 
era capaç de gestionar situacions de conflicte. Per posar-hi un nom, podríem pensar 
que els sud-africans es trobaven davant la necessitat de parar atenció al símptoma 
Terre’blanche-Malema. 
 
El passat 3 d’abril de 2010, el líder de l'ultradreta blanca sud-africana, Eugène 
Terre'blanche, que havia intentat mantenir la segregació racial a principis de la dècada 
dels 90, va morir assassinat a cops de matxet a la seva granja. Terre’blanche havia 
acabat sol·licitant l’amnistia davant la CCVR i havia estat efectivament exonerat i se li 
havia atorgat l’amnistia486 per alguns casos però havia acabat a la presó durant tres 
anys per actes dels quals no havia plantejat demanda d’amnistia. La detenció de dos 
dels seus treballadors apuntava a un crim racial i més quan el Moviment de 
Resistència Afrikaner (AWB) havia vinculat l'atac amb la recent recuperació d'una 
cançó anti-apartheid que cridava subtilment a "disparar/matar el bòer". I és que la 
recuperació no venia per part de cap individu de talla menor sinó que la cantava el 
polèmic Julius Malema, el líder de la branca juvenil del partit de l'actual president de 
Sud-àfrica, Jacob Zuma. Malema, havia cantat la cançó “Shoot the Boer” en un recent 
viatge a Zimbabwe on va recolzar públicament les polítiques de Mugabe contra els 
grangers blancs. Malgrat la tensió generada, el fet que acabés vinculant-se 
l’assassinat a una reacció de dos nois a determinats actes de sodomia i que l'AWB 
exclogués oficialment represàlies pel seu líder, va mantenir la situació en calma i sota 
control.  
 
Ràpidament, a més, el president Jacob Zuma, va advertir que Malema hauria de 
sotmetre's a la disciplina del partit. És interessant en aquest punt aturar-se en la figura 
de Julius Malema, un home que té només 9 anys quan Mandela surt de la presó el 
1990. Malema era el president de l’ANC Youth League, la branca juvenil del partit de 
Mandela i Zuma des de 2008, amb una importància política incomparable al paper que 
tenen les joventuts dels partits a casa nostra. En paraules del mateix Zuma, “és 
probablement un dels possibles futurs líders per aquest país487”. Però Malema, treballa 
des de posicions demagògiques que tenen una derivada extremadament perillosa cap 
al racisme contra els blancs i la desestabilització de determinats status quo acceptats 
durant la transició. Malema cantava doncs el “Shoot the Boer” però també opinava 
sobre Terre’blanche, feia declaracions desfavorables a Zuma, i s’enredava en una 
disputa amb un periodista de la BBC amb un rerefons racista. Des del propi CNA es va 
obrir un procés disciplinari intern per la imatge que estava donant del partit que va 
acabar al maig amb unes disculpes lleus, el manteniment de la seva imatge 
immaculada i, ala pràctica mantenint el discurs de suport a les polítiques contra els 
blancs de Mugabe a Zimbabwe.  
 

                                              
486 Decisió positiva de la Comissió respecte l’amnistia de Terre’Blanche 
<http://www.justice.gov.za/trc/decisions/1999/ac990221.htm> 
487 <http://news.iafrica.com/sa/2271620.htm>. [Consulta: 1 d’agost de 2010] 
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Malema, un animal polític, ha recolzat a Winnie Mandela i a Jacob Zuma en els seus 
processos amb la justícia, fa declaracions sobre tots els temes i ataca ferotgement els 
líders de la oposició, des de posicions jacobines i d’extrema Esquerra populista i sovint 
amb rerefons racistes. A les eleccions del 2009 per exemple declarava que Hellen Zille 
cap de l’Aliança Democràtica (principal partit de la oposició, i blanca) “semblava una 
espia de l’apartheid”488 
 
Malema compta amb una enorme popularitat i aglutina gent que creu que el procés de 
transició va dur a terme massa concessions a l’elit blanca. Calia veure si el CNA era 
capaç d’aturar les permanents sortides de to d’un Malema que, d’altra banda, ja havia 
desobeït sense que el CNA hagués estat capaç de sancionar-lo exemplarment. El 17 
de juny de 2011 va ser escollit de nou sense oposició (que es va encarregar de 
neutralitzar degudament) com a cap de la Youth League. No tenia aturador. Però el 30 
d’agost de 2011 un meeting de Malema al centre de Jo’burg va acabar amb uns 
disturbis d’una enorme magnitud. En el meeting moltes pancartes portaven el lema 
“Sud-àfrica només pels negres”, un lema que inquietava no només a les files dels 
propis negres sinó també al comitè central del CNA. En paral·lel havia fet 
manifestacions clarament racistes i posava en qüestió permanent el lideratge de 
Zuma. Cada vegada l’ANC anava obrint expedients amb sentències de suspensió de 
pertinència al partit parcials. Però el febrer de 2012 el comitè d’apel·lacions del mateix 
CNA va dir prou, no va revocar les seves decisions de 2011 I més encara, va exposar 
noves evidències que allunyaven Malema dels objectius I comportament moral que 
exigia la mateixa Constitució del CNA. La gota que va fer vessar la paciència va ser el 
Parlament de Malema a la Universitat de Wits, en el marc del conjunt de parlaments 
que anava fent arreu en el centenari del naixement del CNA el 1912. En aquella ocasió 
Malema va acusar a Zuma de dictador: 
 

 “It is under President Zuma that we have seen the youth of the ANC being traumatised, 
being expelled from their own home. It is under President Zuma we have seen a critical 
voice being suppressed. We have seen under President Zuma, democracy being 
replaced with dictatorship. We have seen an intolerance people, who become impatient 
with the youth....” 489 

 
El 2 d’abril el CNA decidia suspendre al camarada Malema com a membre del CNA 
d’acord amb la norma 25.12 (c) del CNA i el 25 d’abril es decidia la seva expulsió 
definitiva del CNA 
 

                                              
488 Es pot consultar a: 
http://www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=3086&art_id=vn20090327110018563C75167
5  
1 d’agost de 2010. 
489 Mil and Guardian. 5 April 2012 
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Figura 41. Font: Jonathan Shapiro, “Zapiro” Weekly Mail and Guardian 5/4/2012 

 
Malema és sens dubte un símptoma, el d’una generació que juga des de l’agressivitat 
populista, unes cartes polítiques absolutament oposades a les proposades per les 
generacions anteriors del seu propi partit. Malema ha estat finalment expulsat però ha 
estat molt complicat i la temptació és pensar que ho ha estat per l’enfrontament i pols 
intern que havia generat, que no pas pels seus atacs de tall racista. Un últim apunt. 
Una enquesta de 2011 sobre si s’hauria de deixar cantar cançons que fomenten l’odi i 
van contra la Constitució (com el Shoot the boer) va concloure que el 51% dels negres 
hi estava a favor (només un 17% dels blancs, un 27 % dels indis i un 24 % dels 
mestissos). Malema no té partit, però té una pilota i està a la banqueta per si mai algú 
el vol fitxar. I sembla que el seu populisme generacional ha quallat. 
 
Són dos episodis de tensió racial resolts. Però n’hi ha hagut molts que segueixen 
estant al capdavant dels diaris. Només cal recordar els que hem mencionat 
anteriorment: els incidents amb els immigrants zimbabwesos i moçambiquesos de 
2008, o la matança de Marikana d’agost de 2012, que exposen la fragilitat de la 
democràcia i l’esperit que Mandela i Tutu havien pregonat.  
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3.3.4. Opinions sobre el procés de la CVR i la Reconciliació 
 
A principis dels 80 el Human Science Reserach Council de Pretòria va dur a terme uns 
estudis sociològics sobre la realitat sud-africana que ens poden servir per il·lustrar el 
punt del que partíem abans de que s’iniciés el procés de transició i posterior 
establiment de la CVR sud-africana. 
 
La situació de tensió de la que es partia era evident. El 1982, en plana “estratègia 
total” de Botha, el 62% de la població blanca afirmava que estaria disposada a emprar 
les armes per a defensar que no hi hagués un govern negre a Sud-àfrica490.  De fet el 
1985, Rhoodie, de Kock i Couper491 mostren com les actituds de la població blanca 
seguien essent molt favorables als eixos vertebradors del sistema d’apartheid. 

 
Taula 10. Attitudes of urban white South Africans towards seven fundamental apartheid 
structures (1984). Dins de Rhoodie, de Kock i Couper. Pp 314 
 
I amb tot cal assenyalar que els blancs de parla anglesa són molt més crítics ja en 
aquest moment  amb les estructures referenciades. En relació al quadre, només les 
quatre primeres tenen més d’un 50% d’aprovació i mai excedeixen del 64% (en el 
primer cas). En el cas dels blancs de parla afrikaans succeeix el contrari arribant al 
92,1% en l’aprovació del vot separat En general aquesta divisió es va anar 
accentuant.. 
 
Un any més tard, el 1986, en ple procés de revolta interna dels townships sud-africans, 
es van fer alguns estudis preguntant estrictament a la població blanca al respecte de 
l’actuació de les forces de seguretat. El 68,3% creia correcte que la policia disparés 
contra els manifestants  negres que atemptaven contra la propietat privada o causaven 

                                              
490 HSRC. (1982). Attitudes of White Adults in the Republic of South Africa  Towards the South 
African Defense Force. Principal investigator: Chris de Kock. Pretoria. South African Data 
Archive (SADA0104) 
491 RHOODIE, N. J., C.P. DE KOCK, M.P. COUPER (1985): “White perceptions of socio-
political change in South Africa”, VAN VUUREN, D.J. et al. eds. (1985). South Africa. A plural 
society in transition. Durban: Butterworths. 
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disturbis492. Així mateix preguntats sobre si les forces de seguretat eren massa dures 
amb els manifestants negres pacífics, el 76,2% dels negres deia que si, per només el 
18,5% dels blancs493 En la mateixa enquesta el 43% dels negres manifestava que 
estava justificada la violència per a assolir la fi de l’apartheid, però el 63% preferia 
mètodes de negociació o estratègies no violentes. 
 
Un any després preguntada la població negre sobre si estava justificat ajusticiar als 
negres que passaven informació als blancs, el 67,3% no ho trobava correcte però un 
25,4% si.494 
 
En aquest context sortiria Mandela de la presó i es començarien a fer de nou 
enquestes per conèixer en quin punt es trobava la població. La Comissió encara no 
estava esbossada i les enquestes anaven servint a la vegada de globus sonda per 
conèixer en quin moment es trobaven els diferents grups per poder anar més de 
pressa o treballar de manera cauta per part dels diferents grups negociador. El 1992, 
un estudi fet per Schelemmer495 preguntava si creien que els blancs responsables 
d’haver fet mal (harm) a la població negra haurien de ser jutjats pels tribunals. El 59% 
dels negres deia que si, per només un 4% dels blanca. Preguntats si s’hi oposarien 
frontalment, el 48% dels blancs deia que si per només un 7% dels negres. 
 
Més encara, Theissen496, en un treball de 1997 que recollia enquestes anteriors i 
especialment una del CVSR de 1996, exposava que el 30% dels blancs afirmaven que 
sempre havien estat en contra del apartheid, i un 56% considerava que l’apartheid 
havia estat injust i en un 41% dels casos lluitarien perquè no tornés mai més. Amb tot 
el 55% dels blancs afirmava que s’havien exagerat les violacions de drets humans que 
havien succeït al país, i que l’apartheid per bona part d’ells havia estat una bona idea 
però mal aplicada (44%). De fet preguntats sobre si hi havia alguna diferència moral 
entre qui cometien actes de violència en nom de la “lluita per la llibertat” i els qui els 
cometien per defensar la llei i l’ordre, el 81% dels blancs considerava que no hi havia 
cap diferència. 
 
El 1994 es comença a parlar ja molt seriosament de la instauració d’una comissió de la 
veritat. En general, podem dir que la comunitat blanca va donar poc suport a la 
comissió si ens atenem a les enquestes realitzades. Ja abans, durant i després de la 

                                              
492 GAGIANO, J (1986)  “Meanwhile on the “Boreplasas”: Students attitudes to Political Protest 
and Political Systems. Legitimacy at Stellenbosch University”. Politikon Colum 13-2, Pp 3-23- 
Citat a PÁEZ ROVIRA, Dario et al (ed) Superando la Violencia colectivay Construyendo Cultura 
de Paz. Editorial Fundamentos. 2011. Pp. 460 
493 HSRC. 1986. Perceptions of Sociopolitical Change in South Africa (Whites, Coloureds, 
Indians, Blacks) 1986. Principal investigator: Nic J. Rhodie. Pretoria. South African Data Archive 
(SADA0065) 
494 HSRC. 1987. Perceptions of Socioòlitical Change in South Africa (Whites, Coloureds, 
Indians, Blacks) 1986. Principal investigator: Nic J. Rhodie. Pretoria. South African Data Archive 
(SADA0066) 
495 SCHLEMMER, L. (1992) “Public attitudes and South Africa’s Future Democracy”. En 
Information update Volum 2, 4. Pp 4-6- 
496 CSVR-public opinion survey, September 1997. Analitzat per Theissen, Gunnar. Between 
Acknowledgement and Ignorance:How white South Africans have dealt with the apartheid past. 
CSVR 1997.  
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mateixa. Però mirem-nos ho de més a prop. El 1994 el 65% dels africans aprovaven la 
creació d’una CVR, però només la recolzaven el 39% dels blancs497. 
 
Un any més tard, el 1995, el: 72% de la població es mostrava esperançada en que la 
CVR seria capaç d’explicar què havia passat en relació a les violacions dels drets 
humans del passat. Només un 28% dels blancs sud-africans recolzava aquesta 
“esperança”.498 
 
La Comissió naixia doncs amb algunes suspicàcies i el seu esdevenidor no acabaria 
de dissipar-les. El 1998, la població blanca que creia que la CVR estava esbiaixada 
havia crecut. Així ho testimoniaven el 65% dels enquestats el maig de 1996 fins arribar 
a un 87% el novembre de 1998.499 
 
Pel que fa a les amnisties, d’entrada hi havia disparitat d’opinions. En una enquesta de 
1997, el 38% creien que no n’hi hauria d’haver , el 19% deien que eren necessàries 
per la reconciliació, el 33% opinava que s’havien d’atorgar però només a algunes 
persones molt concretes500. 
 

 
Figura 42. Font: Jonathan Shapiro “Zapiro”. Sowetan 30/6/1997 

 
Un cop acabada la Comissió era el moment de preguntar a la població de nou, encara 
que amb molt poca perspectiva temporal. Vegem uns quants exemples de les 
enquestes dutes a terme. En general, la visió de la contribució de la CVR a la 
reconciliació racial difereix molt segons els grups i no suggereix arguments gaire 
optimistes. 
 

                                              
497 IDASA. National Election Survey. August 1994. (Cape Town/Pretoria IDASA/South African 
Data Archives SADA 0109) 
498HSRC (Human Science Research Council), “Omnibus May 1995” Mark Data. Ptretoria 
499 Market Research Africa, “Truth Commission Survey Conducted for Business Day, May 1996, 
Multibus” Johannesburg, Market Research Africa/AC Nielsen (E-1422). I Market Research 
Africa, “Truth Commission Survey Conducted for Business Day, November 1998, Multibus” 
Johannesburg, Market Research Africa/AC Nielsen (E0624) 
500 Mark Data. “Reactions to the TRC”. July 1997. Citat a Citat a Chapman, Audrey et al. Op cit 
Pp 203 
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Hem citat al llarg del treball l’enquesta de juliol de 1998, ben poc abans que la 
Comissió acabés per mandat la seva peripècia. Segons aquesta enquesta 
encarregada pel Business Day501 relativa a la transcendència i conseqüències de la 
feina de la Comissió, la conclusió era ben clara: dos terceres parts dels sud-africans 
de regions urbanes consideraven que el procés dut a terme per la Comissió havia 
empitjorat la relació entre races. Només un 18%  negava aquesta afirmació 
 
En una enquesta de novembre de 1998, just després del lliurament de l’Informe Interí a 
Mandela502, preguntats sobre si la CVR va ser capaç d’aclarir el que va ocórrer en el 
decurs dels actes del passat, el 72% dels negres afirmava que ho havia fet de manera 
correcte i un 27% que no. Per part de la població blanca, entenia que ho havia fet 
correctament el 15% dels enquestats per un 72% que es mostrava disconforme. Els 
qui hi donaven més recolzament eren els blancs menors de 25 anys i negres majors 
de 25 anys. Aquesta és una dada interessant, probablement anticipatòria de les 
actituds de la joventut dels diferents grups. La voluntat d’uns joves negres que se 
separaven de les directrius dels seus “pares” i exigien una posició més bel·ligerant, i la 
voluntat d’uns joves blancs que entenien la necessitat de formar part d’una sola nació 
per a construir un futur mútuament compartit i que necessitava d’Informes i actituds 
com la de la CVR per legitimar-se i entendre que aquell país era el seu. 
 
L’aprovació també era major entre universitaris i població amb estudis superiors que la 
resta. Finalment, les zones rurals amb major violència també donaven més suport a la 
tasca feta que a les zones urbanes 
 
Preguntats sobre si la comissió havia estat injusta, només un 13% dels negres deia 
que si (sacrificant la justícia retributiva en nom de la reconciliació) mentre que un 
majoritari 87% dels blancs ho afirmava (per tal com, deien, havia afavorit als negres i 
havia condemnat d’avant mà als blancs) 
 
Preguntats sobre si la CVR havia estat capaç de propiciar la reconciliació el 56% dels 
africans entenien que si que ho havia permès, el 54% dels blancs entenien que la CVR 
havia estat incapaç de fer-ho503. 
 
Posem-hi un any més. En una enquesta de juliol del 2000, representativa a nivell 
nacional, 504 posteriorment treballada per Gibson i MacDonald505, el 76% dels negres 
aprova la tasca de la CVR, per un 61% dels indis, un 45% dels mestissos i només un 
36% en el cas de la població blanca. 
 
De manera detallada la informació al respecte de la intensitat d’aquesta satisfacció és 
la que segueix: 
 
 

                                              
501 Media Coverage. SAPA Press Releases. 27 de Juliol de 1998. Veure www.truth.org.za 
502 HSRC. 1998. Perceptions November 1998. Data Collection agency: Market Research 
Africa/AC Nielsen. Pretoria (E1698) 
503 Research Surveys. Truth Commission Cape Town: Research Surveys 1998. Citat a 
CHAPMAN, A. Op cit Pp 260 
504 INSTITUTE FOR JUSTICE ANS RECONCILIATION “Report on Reconciliation Survey”, July 
2000.. Cape Town. 2000. 
505 GIBSON, J. L., H. MACDONALD (2001). “Truth– Yes, Reconciliation – Maybe: South 
Africans Judge the Truth and Reconciliation Process.” Research Report, Institute for Justice 
and Reconciliation. Rondebosch: Institute for Justice and Reconciliation.  
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Table 1. Satisfaction with the Performance of the Truth and Reconciliation Commission

 

  Percentages (Totaling to 100 %) 
  

  Strongly 
Approve 

Somewhat 
Approve  

Somewhat 
Disapprove

Strongly 
Disapprove 

Don’t 
Know N 

 

 African 26.6 49.3 11.9 2.6 9.5 2001

 White 4.1 32.5 30.2 20.2 13.0 984 

 Coloured 13.8 31.3 10.3 6.0 38.6 485 

 Asian Origin 10.6 50.6 23.3 5.7 9.8 245 

        
Taula 11.: Intensitat de satisfacció respecte la CVR per grups. Font Gibson i MacDonald (2001). Pp.19 
 
En el mateix estudi s’esmenta que pel 65% dels negres la CVR havia estat essencial 
per a evitar una Guerra Civil. Però només un 18% dels blancs recolzava aquesta 
afirmació, un 36% dels mestissos i un 46% de la població d’origen asiàtic 
 
Pel que fa a l’amnistia, i en el context de la discussió plantejada pel CNA mencionada 
anteriorment, el 62% dels negres versus el 28% dels blancs creien que els membres 
del CNA no haurien de ser jutjats pels seus actes de violència. I pel que fa a que els 
membres de les forces de seguretat que haguessin comès crims, el 75% dels negres 
per un 43% dels blancs creien si que haurien d’anar a judici.  
 
Però el cert és que la CVR havia d’afectar a tothom i efectivament preguntats506 sobre 
l’aprovació de les amnisties donades els negres les aprovaven en un 72%, per un 46% 
del indis, un 42% dels mestissos i un 39% dels blancs. Amb tot la pregunta clau 
quedava en la justícia d’aquestes amnisties. 
 
Era justa per les víctimes? Els blancs (74,6%) deien que no al igual que el negres 
(però en nombre menor, 62,2%). Era justa per aquells que van rebre amnisties? Per un 
63,3% dels negres i un 56,5% dels blancs si que ho va ser (i injusta un 29,3% i un 
28,3% respectivament). Va ser justa per la gent del carrer? La majoria les considerava 
injustes, en un 53,9% dels negres i un 52% dels blancs (i justes només un 38,9 i 28% 
respectivament) I per aquells que van morir durant l’apartheid? Doncs també es 
considerava que l’amnistia era injusta en un 72, 1% i 72,7% en el cas de negres i 
blancs i injusta en un 21,4% i 12% respectivament. 
 
La població reconeixia amplíssimament que l’apartheid era un crim contra la humanitat 
(94,2% dels negres, 72,9% dels blancs) però, a la vegada, la majoria, incloent-hi els 
negres opinaven que els abusos de l’apartheid eren degut a personatges sinistres i no 
a les institucions (41% dels negres i 43% dels blancs respectivament). Més encara el 
36 % dels negres i el 51% dels blancs mantenien que malgrat els abusos, les idees de 
l’apartheid eren bones. El 76’6% dels blancs segui defensant que no havia tingut 
coneixement de les atrocitats comeses per part del règim d’apartheid. 
 

                                              
506 GIBSON, J. L., H. MACDONALD (2001)., Op Cit., p. 21. 
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En definitiva, les institucions, en si, no quedaven tacades de sang i això permetia a la 
comunitat blanca que havia recolzat i s’havia beneficiat del sistema d’apartheid, 
desplaçar la culpa de la responsabilitats a personatges individuals i no al sistema.  
 
L’apartheid quedava definitivament estigmatitzat i amb tot, la tasca de la comissió no 
quedava gaire ben parada. La relació entre races i la reconciliació tampoc apareixia 
com a satisfactori del tot. Però calia distingir entre els grups de població, i a la vegada, 
pensar en la resposta de Tutu preguntat al respecte. I doncs què us pensàveu. La 
veritat fa mal, però l’oblit mata. 
 
Després de l’Informe – Percepcions a l’entorn de la reconciliació 
 
Conèixer a l’entorn de la reconciliació d’una persona no és fer una pregunta sobre si 
hom se sent reconciliat. Amb qui? amb un mateix, amb el seu grup racial, amb tots els 
grups, amb la nació, amb els fantasmes del seu passat? 
 
L’Intitute for Justice and Reconciliation va iniciar el 2003 una Reconciliation 
Barometre507, trimestral, que ha anat variant metodològicament però que intenta fer un 
pas més a l’hora de preguntar al respecte del procés de reconciliació sud-africà. A 
 
La hipòtesi de partida és que la reconciliació contempla la necessitat de millora de 
comportaments i sensacions a l’entorn de: 
  

– La seguretat física i la previsió econòmica 
– La millora en la cultura política i l’augment de la legitimitat de les noves 

institucions. 
– La capacitat de crear noves i positives relacions polítiques i cíviques 

entre diferents races 
– La capacitat de generar diàleg entre races 
– La capacitat de reduir les percepcions negatives que tenen les diferents 

races les unes de les altres. 
– La reducció de la confrontació històrica y l’assumpció del passat.  

 
Sembla interessant establir resseguir-ne alguns paràmetres per tal de donar alguns 
elements de debat. En fer-ho caldrà tenir en compte l’evolució política, econòmica i 
social d’aquest darrers 10 anys 
 
Pel que fa a la Seguretat Econòmica, les dades d’enguany tenen a veure amb la 
situació econòmica de crisi general. Però no només. S’observa com la major situació 
d’esperança es situava cap a 2006, abans d’iniciar-se la recessió mundial, i amb 
l’objecta de 2010 del Mundial de futbol.  
 

 

                                              
507 IEs poden veure a http://sabarometerblog.wordpress.com/  
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Taula 12: Seguretat Econòmica 2004-2011. Font: IRJ Recociliation Barometre. 2011 

 
El 2011, només el 26% dels sud-africans creien que les seves possibilitats de trobar 
una feina millor aquest any que les que tenien a 2010 i només el 32% afirma que la 
seva situació financera ha millorat durant el mateix període. Un altre 37% creu que és 
probable que es mantingui a l’atur en els propers 12 mesos, una xifra que s’acosta a la 
taxa d’atur real que en dades del segon trimestre de 2001 es situa a prop del 36,9% i 
mostra la desconfiança total en la possibilitat de tribar feina. No obstant això, el 43% 
dels sud-africans creuen que l’economia millorarà en els pròxims dos anys, encara que 
aquest optimistes hagin baixat des del 48% que hi havia el 2010. 
 

 
Taula 13. Millorarà el seu nivell econòmic en els propers 2 anys? (per raça). . Font: IRJ 

Recociliation Barometre. 2009 
 
A efectes de previsió econòmica davant la pregunta sobre si millorarà el seu nivell en 
aquests àmbits en els propers 2 anys, la situació ha passat d’una resposta afirmativa 
del 59% (2004) al 38% (2009). Si ho mirem per races, responen afirmativament a 2008 
el 21% dels blancs i el 45% dels negres respecte la previsió de millora econòmica.  
 



 424

Respecte la percepció de millora de seguretat personal aquesta ha estat decreixent en 
els darrers anys. 

 
Taula 14. Com creu que el nivell de seguretat de la gent com vostè variarà en positiu en 

els propers dos anys? (per raça). Font: IRJ Recociliation Barometre. 2009 
 
S’havia passat d’una percepció de millora del 54% de la gent el 2004 a un 34% el 
2008. I si ho mirem per grup, la percepció de millora futura per part dels blancs era 
positiva només en un 15%, 10 % els indis i 39% els negres. 
 
Respecte la legitimitat de les noves institucions i davant la pregunta sobre si els 
governants estan concernits pels temes que afecten a l’enquestat, l’any 2008 un 81% 
dels blancs creia que no, mentre que en el cas dels negres era del 52% (amb una mitja 
a Sud-àfrica del 57%). A 2010 i 2011 aquestes xifres baixen al 51% però segueixen 
essent molt preocupants. A més, cada vegada hi ha menys confiança en els líders 
nacionals com a persones confiables (51% a 2011 venint d’un 58% a 2010!) 

 
Taula 15. Confiança en el lideratge dels polítics. 2003/11. Font: IRJ Rec. Barometre. 2011 
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Si ens fixem en quines són les institucions que mereixen més confiança, a l’enquesta 
de 2006, cal destacar la mala percepció dels governs locals (47,7%) i els partits 
polítics (48,4%), i en canvi hi ha una bona percepció de les institucions religioses 
(69,8%), el govern nacional (73,1%) el mitjans de comunicació (74,1%). Si ho mirem 
tres anys més tard 
 

Taula 16. Confiança en les institucions. 2006-2009. Font. IRJ Reconciliation Barometre 2010. 
Subratllat propi. 

 
A l’onada de 2009, ens adonem de l’imparable descrèdit del govern nacional (baixa de 
nivells de confiança del 77% a 2006 al 52% a 2009), el parlament (de 73% a 54%) i els 
governs provincials (de 66% al 47%), i per contra i de manera alarmant, es confia molt 
més en les grans multinacionals (64%), les institucions religioses (71%), els mitjans de 
comunicació i la premsa escrita (65%) a 2009. 
 
Un quadre actualitzat de la tendència dels darrers anys exclusivament de la part 
d’institucions polítiques ens deixa la perspectiva que segueix, 
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Taula 17: Confiança en les institucions. 2006-2001. Font. IRJ Reconciliation Barometre 2011. 

 
A 2011 només el 43% de sud-africans tenia confiança en els governs locals mentre 
que aquest augmentava en l’àmbit provincial (56%), nacional (65%), en el govern i el 
Parlament (61%) i en la Presidència. Curiosament com més allunyat el poder dels 
ciutadans millor percepció se’n té. Un altre aparent problema, especialment si tenim en 
compte que en el 2011 hi ha hagut justament eleccions en l’àmbit municipal. 
 
Tot i que ja han passat 17 anys des de la transició a la democràcia, molts sud-africans 
segueixen associant-se amb els seus grups d'identitat social, en lloc d'anar convergint 
cap a un identitat nacional compartida. 
 

 
Taula 18. Elements d’associació grupal. Font: IRJ Recociliation Barometre. 2011 
 
Els resultats suggereixen que l'associació amb el llenguatge, l’ètnia i els grups racials 
d'identitat és més forta per a la majoria de la gent que una idea d’identitat com a sud-
africà o una identitat d’identitat regional com un africà. 
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Acumulativament, els que responen que s'associen més fortament amb altres de la 
mateixa llengua, ètnia o raça han arriben al 50-60% dels sud-africans i només entre 
l’11 -14% responen que es defineixen a si mateixos com a sud-africans. 
Amb tot, en aquest mateix àmbit, preguntats d’una manera general sobre si és 
desitjable crear una nació Sud-africana unida més enllà dels diferents grups que viuen 
al país, el 66% respon afirmativament (encara que ha baixat respecte 2006, quan era 
un 76,2%, i el 67% dels blancs i un 78% dels negres s’hi mostraven d’acord). 
 
Si ens preguntem per la capacitat de crear relacions polítiques i cíviques entre 
diferents races i preguntem exactament sobre què és allò que avui genera divisió entre 
els sud-africans, és molt interessant veure com l’element racial es va ressituant I 
apareix amb força l’element de classe com l’explicatiu de les diferències entre la 
població.  
 

 
Taula 19. Elements de divisió a SA. Font: IRJ Recociliation Barometre. 2011 

 
Amb un Índex de Gini de desigualtat dels més alts del món les diferències entre els 
sud-africans ja són clarament de classe segons afirmen el 32% dels enquestats. I per 
ser exactes això inclou les divisions que hi ha entre races però també dins dels 
mateixos grups. 
 
Analitzant el diàleg entre races es preguntava sobre la capacitat de socialització i n 
concret quants eren els sud-africans socialitzen o parlen en el seu dia a dia amb gent 
d’altres grups racials. En els darrers dos anys la resposta és que el 60 % de la 
població mai socialitza amb altres grups, i que el una mica més del 40% mai hi manté 
ni tan sols una conversa. 
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Taula 20. Interacció i socialització. Font: IRJ Recociliation Barometre. 2011 

 
Davant la pregunta sobre si a l’enquestat li agradaria parlar amb gent d’altres grups o 
races, la resposta a abril de 2006 era afirmativa només en un 19% dels blancs, un 
32,7% dels negres i un 43,8% dels mestissos. 
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Taula 21. Si en tinguessis opció, t’agradaria parlar amb gent d’altres grups o races? (% en favor 
de major freqüència de contactes per raça) Quadre: Interacció i socialització. Font: IRJ 
Recociliation Barometre. 2011 
 
Entrant en l’àmbit de l’assumpció del passat i sobre la visió actual de l’apartheid es 
manté estable la opció de que aquest era un crim contra la humanitat, 80% a 2011, 
84% a 2009, 88% a 2006, però és evident que hi ha una certa reculada en l’afirmació. 
A. 2006, tenim dades per grups, i els blancs ho afirmaven en un 76,3% i la resta de 
grups en un prop del 90%. 
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Taula 22. Acceptació del passat. 2003-2011. Font: IRJ Recociliation Barometre. 2011 

 
Per primera vegada enguany, 10 anys després de la finalització de la feina del comitè 
d’amnisties s’ha inclòs una pregunta a l’entorn de quin ha estat el paper de l’Estat 
respecte les víctimes i els responsables d’ofenses, i apareixen preguntes indirectes a 
l’entorn dels possibles perdons presidencials. 
 

 
Taula 23. Tractament de víctimes i perpetradors per part de l’Estat. 2011. Font: IRJ 
Recociliation Barometre. 2011 
 
El primer que s’observa és un alt grau d’incertesa en les respostes. Molta gent afirma 
no tenir informació al respecte. No és menor. De les respostes que si que s’obtenen 
observem com el 2011, prop de la meitat dels sud-africans (46%) estan d'acord que el 
govern ha fet suficient per jutjar els responsables dels crims de l'apartheid, mentre que 
19% no hi està d’acord (amb el 35% d'indecisos) Alhora, el 37% dels sud-africans 
Entén que els suport a les víctimes no ha estat suficient per un 23% que creu que si. 
Al respecte de l'alliberament dels autors de l'apartheid que no va confessar a la CVR: 
un cop més, els nivells d'incertesa són molt alts (41%),però el 36% s’hi oposa per un 
23% de la gent que hi està a favor.  
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Finalment aquest 2011 es va fer una pregunta que ens pot donar peu a iniciar la 
reflexió final. Se’n va sortir la CVR a l’hora de portar la reconciliació al país. 
 

 
Taula 24. Experiències individuals de reconciliació. 2011. Font: IRJ Rec Barometre. 2011 
 
És curiós perquè aquesta pregunta havia desaparegut del tot de qualsevol enquesta 
des de 2001. Ara torna a aparèixer i davant de la important quantitat de persones que 
afirma no saber contestar caldrà prendre la resposta com una tendència. 
 
En primer lloc, de manera general, un 59% de la població creu que el país han fet un 
important camí cap a la reconciliació des de la fi de l’apartheid. La xifra és àmpliament 
compartida i només un 10% de la població ses mostra en contra d’aquest enunciat. 
De manera específica respecte el paper de la CVR un 47% creu que se’n va sortir a 
l'hora de portar reconciliació al poble sud-africà.  (39% dels blancs i 49% dels negres) 
Només un 12% no hi està d’acord. (14% dels blancs, 12% dels negres) 
 
És la primera vegada que es fa una valoració positiva en general de la CVR, 16 anys 
després que comencés a operar. I malgrat tot haurem d’estar atents a analitzar què 
ens estan volent dir tot aquest reguitzell de dades. 
 
D’entrada, una constatació, la reconciliació és multicausal, difícil d’establir, amb 
arestes i matisos. Hi ha reconciliacions amb un mateix, amb el teu adversari, amb la 
societat en la que vius. Ha estat la Comissió un cos capaç de catalitzar la necessitat 
de transformació de la societat sud-africana? Se n’ha sortit? Lluny de la impressió 
màgica d’arrancada i l’embadaliment que generava la majestàtica figura de Mandela, 
Sud-àfrica ha hagut de fer front a molts fantasmes i a anys d’enrederament econòmic, i 
hem intentat traçar quin ha estat el camí que ens ha portat fins aquí. Sembla doncs el 
moment de pair tot el que hem anat teoritzant, experienciant i vivint, i asseure’ns per 
respondre de nou la pregunta amb la que començàvem. És la comissió de la veritat 
sud-africana un element amb la capacitat de transformar el conflicte sud-africà? Se 
n’ha sortit? És la CVR el paradigma d’aquesta capacitat transformadora de les CVR 
donades les seves especificitats?  
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4. CONCLUSIONS 
 
El 7 de juny de l’any 2000, Desmond Tutu passejava el seu somriure encomanadís 
entre les cadires mal arrenglerades d’una sala de premsa improvisada a la Universitat 
Pompeu Fabra, on acabava de realitzar el seu discurs d’acceptació del Doctorat 
Honoris Causa. Es va asseure, va eixugar-se el front i en engegar va voler recordar 
dues coses que els sud-africans li havien sentit dir sovint quan es queixaven 
amargament de la dificultat de tirar endavant. “La pau es fa amb el l’enemic, no amb 
qui ja estàs d’acord”. “La veritat fa mal, però l’oblit mata”. 
 
En la tradició clàssica grega, els humans creuàvem el riu Lethos per accedir al món 
dels morts i, en aquest trànsit, oblidàvem tot record del món dels vius. D'aquí, que 
"lethesia" prengués el sentit  "d’oblit". El seu antònim, construït afegint-hi una "a", 
"alethesia" ens portaria intuïtivament a pensar que, en tant que contrari d'oblit, tindria 
per significat el concepte "record". Però ens equivocaríem, ja que per als grecs el 
contrari de l’oblit era la "veritat", perquè l'oblit no era res més que el vel que amaga la 
veritat. I l’oblit mata, deia Tutu.  
 
Així, parlar dels mecanismes de justícia transicional i en concret de les Comissions de 
la Veritat, seria, sobretot, un exercici contra l’oblit, contra tot allò i contra tots aquells 
que no volen que es conegui la veritat i, més encara, que aquesta s’esvaeixi. Però les 
Comissions de la Veritat són més que això i contenen una complexitat que les fa, per 
un costat, fràgils i, per l’altre, extraordinàriament potents com a instrument per a la 
transformació de conflictes provinents del passat en la societat en la qual s’insereixen.  
 
La gestió dels crims del passat ha estat generalment orientada a la punició d’aquells 
que havien gestionat el poder per part dels nous responsables d’exercir-lo. L’accent 
s’ha situat en l’actuació contra els responsables d’ofenses i en menor mesura en 
l’atenció a la víctimes. I, amb tot, l’evolució de mecanismes legals i conceptualitzacions 
teòriques, des de diferents disciplines, ha permès que en els darrers seixanta-cinc 
anys hi hagi hagut una evolució quasi definitiva per a la lluita i defensa dels drets 
humans. Les Comissions de la Veritat són una resposta a realitats complexes a l’hora 
d’abordar el crims del passat generalment en situacions de transició després de greus 
conflictes on la necessitat de pactes és necessària; així també, en la gestió dels crims 
que s’hi van cometre. Són una resposta a la necessitat de fer la pau amb l’enemic per 
continuar vivint conjuntament, i una obligació per assegurar que els qui habiten en 
zones en conflicte no s’ofeguen en oblits irrespirables. 
 
El present treball analitza la Comissió de la Veritat sud-africana com a cas 
paradigmàtic de les Comissions establertes. Se la considera la de més èxit de les 
aparegudes, i s’ha contrastat el seu impacte en la societat per asseverar, com així 
semblava per la literatura existent, que era un factor potencial de transformació social 
de la Sud-àfrica post-apartheid. 
 
Sud-àfrica és sovint un exemple d’aplicació de la justícia transicional, per la multiplicitat 
i versatilitat dels mecanismes que li són propis que s’hi han aplicat, i pel moment en 
que aquests es van produir, en un interregne entre la formalització institucional del 
corpus legal sobre drets humans internacional (ja existent quan va iniciar la seva 
activitat, però encara tímid en la seva concreció) i la seva aplicació pràctica amb la 
creació i posada en marxa dels tribunals ad hoc, híbrids i de la mateixa Cort Penal 
Internacional (CPI). Els sud-africans van haver de fer mans i mànigues per trobar 
solucions de compromís que els permetessin imaginar un futur mútuament compartit, 
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en un context de profunda divisió, de poca robustesa en l’aplicació de les lleis 
internacionals de drets humans tal com les observem ara, i amb la necessitat de 
redreçar no només l’ànima d’un poble maltractada a cops, sinó també la realitat 
material de més del 85% de la seva població. 
 
En iniciar l’anàlisi del marc teòric en què moure’ns per situar les Comissions de la 
Veritat hom no troba la legitimació internacional del terme en el marc de la justícia 
transicional fins a l’Informe del Secretari General de l’ONU del 2004. En l’informe 
apareixen citats els diversos mecanismes associats als intents d’una societat per a 
resoldre els problemes derivats dels abusos a gran escala per, a la fi, assolir la 
reconciliació: l’enjudiciament de persones, les reparacions, la recerca de la veritat, la 
reforma institucional, la investigació dels antecedents, les purgues o bé una 
combinació de tots ells. Les Comissions formen part, doncs, del conjunt de 
mecanismes que configuren la justícia transicional. 
 
El 2004 ja hi havia una àmplia experiència en tots aquests mecanismes que cita el 
document. En el cas de les Comissions, la mateixa ONU s’havia fixat en els casos 
establerts a l’Argentina i Xile en el moment d’encarar les negociacions de pau del 
Salvador. Així, la consolidació conceptual arribava després de la seva contrastació 
empírica. 
 
Les Comissions de la Veritat són un cos que pot ser definit de manera àmplia o 
restrictiva, en funció de les característiques, funcions i abast que s’entenguin que 
formen part del seu negociat. Hem comprovat com fins i tot entre els mateixos 
especialistes, el concepte, molt nou, conté alguns mínims comuns denominadors, però 
els detalls fan que determinats cossos d’investigació puguin entrar o sortir de la 
classificació de Comissions de la Veritat existents fins al moment. A efectes del treball, 
hem partit de les premisses de Hayner i sobretot de Freeman, molt més restrictives, i 
hem entès les Comissions com es diu aquí:  
 

An ad hoc, autonomous, and victim-centered commission of inquiry set up in and 
authorized by a state for the primary purposes of (1) investigating and reporting on the 
principal causes and consequences of broad and relatively recent patterns of severe 
violence or repression that occurred in the state during determinate periods of abusive 
rule or conflict, and (2) making recommendations for their redress and future prevention. 

 
Les Comissions no són cap cos judicial però, per contra, molt sovint són percebudes 
com elements de justícia o quasi judicials, especialment si en el seu mandat s’inclou la 
possibilitat d’atorgar amnisties condicionades, anomenar els responsables d’atrocitats, 
determinar l’esclariment de fets i validar el patiment de les víctimes. Aquesta tasca 
queda recollida en un informe final on normalment s’hi inclouen recomanacions i el 
nom de les víctimes identificades, sovint amb conseqüències legals pel fet que 
aquesta inclusió obre la porta a l’obtenció de reparacions.  
 
De fet, hem establert que hi ha alguns principis i conceptes jurídics relacionats amb els 
drets humans que ens expliquen el perquè els estats en transició, encara que operin 
lluny dels mecanismes de justícia retributiva ordinaris i treballin des de la justícia 
transicional, estan obligats a mantenir plena sintonia amb els principis, les normes i els 
ordenaments jurídics internacionals (i, en particular, el dret internacional de Drets 
Humans). Hem esmentat la discussió en relació amb el concepte de transició, el 
principi d’identitat o de continuïtat de l’Estat i principis i drets vinculats als Drets 
Humans. En aquest darrer sentit, l’obligació d’investigar, perseguir i castigar greus 
violacions de drets humans correspon al dret a la justícia, l’obligació d’investigar i 
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identificar víctimes i responsables d’ofenses de serioses violacions de drets humans 
correspon al dret a la veritat (o el dret a conèixer), l’obligació de proveir restitució i 
compensació correspon al dret a la reparació, i, finalment l’obligació de prevenir 
futures violacions de drets humans correspon al dret a la garantia de no repetició. 
 
Si aquests principis, drets i obligacions són irrenunciables, les Comissions de la Veritat 
han d’assegurar que aquests queden degudament salvaguardats per part de l’estat 
que les promou, tant pel que fa a les víctimes com, si s’escau, pel que fa als 
responsables d’ofenses que hi han de comparèixer. Hi ha d’haver, per tant, una justícia 
procedimental en tots els processos de justícia transicional més enllà dels establerts 
clarament en la justícia punitiva. Sabem que les Comissions de la veritat tenen més a 
veure amb la justícia restauradora, però això no exclou que els procediments operatius 
que s’esdevinguin al seu si no hagin de ser igualment justos per a tothom qui hi 
intervé. 
 
Els sud-africans havien hagut de treballar abans i en paral·lel als mecanismes de 
justícia transicional, legitimats per part de l’ONU i, per descomptat, abans de la creació 
de la Cort Penal Internacional. Amb tot, és important emfasitzar la interacció entre les 
Comissions que hi ha hagut i aquest nou tribunal. La potència del que significa veure 
aquests organismes treballant coordinadament i generant sinèrgies positives als 
països on aquests s’ubiquen és indiscutible. A dia d’avui, però, encara no s’ha assolit 
un encaix plenament satisfactori entre ells, especialment perquè cada cas és únic i els 
protocols d’actuació són difícilment estandarditzables. Les Comissions de la Veritat, 
molt més orientades a la víctima, poden complementar la visió de la CPI centrada en la 
figura del responsable d’ofenses. Però no només això. Algunes Comissions, com la 
sud-africana, han estat facultades per atorgar amnisties de manera condicionada. En 
aquest cas s’escau l’establiment de protocols seriosos de col·laboració amb la fiscalia 
de la CPI per compartir informació, tal com ja embrionàriament s’ha fet a Sierra Leone 
o a la República Democràtica del Congo. D’altra banda, la CPI ha anat millorant la 
seva unitat de protecció a les víctimes i ha treballat cada vegada més amb la societat 
civil (i les Comissions) dels països on ha hagut de fer una immersió per conèixer millor 
el context i per permetre que la seva tasca fos viscuda de manera més propera per la 
població concernida. 
 
Una demanda que sovint es fa a les Comissions és que ajudin o aportin elements per 
assolir la reconciliació de la societat, justament a partir de la tasca que duen a terme. 
Lederach explica que la reconciliació és aquell espai i aquell procés que permetia unir 
pau, veritat, justícia i misericòrdia. Les Comissions tenen per objectiu trobar la veritat 
objectiva del que va succeir i treballen amb múltiples veritats individuals i col·lectives 
que permeten l’assoliment d’un cert grau de justícia en entorns on la justícia punitiva 
és difícil. Si la Comissió treballa en un entorn de pau i és capaç d’oferir estímuls que 
generin empatia i valors positius per a la pau i el respecte als drets humans, ens resta 
la misericòrdia (l’acceptació, la compassió, la gràcia) la qual es pot donar només com 
a suma de comportaments individuals. La reconciliació, vista com un procés de 
trobada i com un espai social, ens permet abordar les preocupacions centrals com són 
ara les dimensions espirituals, psicosocials, sensorials i emotives. La reconciliació és 
un focus i un locus. Com a perspectiva, s’estructura i orienta cap als aspectes 
relacionals del conflicte. Com a fenomen social representa un espai, un lloc on es 
reuneixen les parts en conflicte. Les Comissions doten un país d’un espai i un temps 
(procés) únics i possiblement irrepetibles per tal que aquesta trobada entre contraris 
generi un embrió de reconciliació, procés que, si es condueix hàbilment es pot fer 
extensible a la societat.  
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Les Comissions poden esbossar processos de reconciliació que han de ser ressaltats, 
però sobretot poden jugar un paper central en el tancament de conflictes oberts entre 
els diferents actors que hi intervenen: l’estat, que la oficialitza i que és hereu del que 
ha permès/comès la violència en el passat, les víctimes i els agressors. La Comissió 
dóna veu a les víctimes i aquestes, en testimoniar, legitimen l’estat pel fet que ho fan 
en una institució creada pel mateix estat que va fallar en la garantia dels seus drets. A 
canvi, l’estat dóna veu i restitució. Si el tracte es compleix, trobem un primer tancament 
del conflicte. De manera anàloga, en les Comissions on hi ha responsables d’ofenses, 
les amnisties condicionades permeten el mateix tancament de conflicte. L’agressor 
legitima la institució pel fet de fer-la creïble en el moment en què entra en el seu joc, 
admet el sotmetiment a les seves regles i exposa la veritat d’allò que va fer. A canvi, 
l’estat, a través de la Comissió, dóna l’amnistia. Veritat a canvi d’amnistia, 
“reconciliació a través de la veritat”, que deien a Sud-àfrica. Finalment, es pot donar el 
tercer tancament, el de la víctima amb el seu agressor. Si el segon admet la culpa i 
demana perdó, hi ha la possibilitat que la víctima pugui acceptar-lo i tancar, en aquest 
cas de manera individualitzada, el conflicte que els afecta.  
 
És possible, doncs, que una Comissió actuï com un agent per a la reconciliació. La 
formulació teòrica sobre això segons els autors clau de la teoria del conflicte així ens 
ho exposen, però hem d’admetre que el disseny dels elements de la Comissió que han 
de permetre que això sigui possible ha de ser d’una finor superlativa. La Comissió sud-
africana n’és un clar exponent. 
 
La disciplina de la resolució de conflictes ha generat prou literatura on es pugui 
acomodar teòricament la pregunta que inicialment ens plantejàvem. Són les 
Comissions un element potencial de transformació de comunitats en conflicte? Hem 
exposat al llarg del treball l’esquema de Galtung i Lederach per tal de construir la pau 
en societats dividies i hem comprovat com les Comissions tenen seminalment, si el 
disseny és acurat, prou elements per actuar com a element transformador. Seguint 
Lederach, entenem que les Comissions poden aglutinar diferents comunitats de 
pensament i d’actuació que ho fan possible. En primer lloc els qui treballen en el curt 
termini i gestionen el problema de les víctimes i la necessitat de fer aflorar informació 
oculta; en segon lloc les persones que treballen el passat per identificar les arrels del 
conflicte; en tercer lloc, comunitats que treballen el futur a nivell de sistema i des de la 
perspectiva generacional, a partir de l’establiment de recomanacions i reparacions per 
a les víctimes, i en quart lloc els que treballen el futur en el camp de la prevenció, en 
tant que organisme de què emanen valors a favor dels drets humans, demana perdó 
en tant que organisme oficial i sistematitza un record per tal que el que va succeir no 
sigui oblidat i quedi com a referència del que mai ha de tornar a succeir.  
 
L’anàlisi que fa la Carneggie Commission (CC) situa les Comissions com a elements 
de justícia en països en transició i, per això, esdevé element clau per a la prevenció de 
conflictes futurs. L’enfocament de la CC ens permet observar un punt de vista menys 
empàtic, fred però interessant pel fet que uneix diferents comunitats de pensament, 
uneix els provinents del món institucional i de les relacions internacionals i els que 
provenen de les teories de la resolució de conflictes.  
 
Vèiem que, en el discurs de Galtung, reconstrucció, reconciliació i resolució guiaven la 
construcció de la pau en societats dividides i explicàvem que les Comissions podien 
incidir en les dues últimes “erres” del seu model. Galtung, però, ens recorda que no hi 
ha un únic model de reconciliació sinó múltiples enfocaments que poden ser vàlids en 
funció dels contexts en què s’apliquin. Les Comissions poden ser vàlides en alguns 
indrets i no ser-ho en d’altres. Es constaten com cossos adaptables i incorporen 
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elements propis de la cultura local. La incorporació de líders tribals a la Comissió de 
Sierra Leone, per exemple, ens ha de fer entendre que no estem parlant de cossos 
tancats, sinó que han d’anar incorporant experiències que matisen les conclusions del 
conegut fins aquell moment.  
 
Prenen rellevància, doncs, els dissenyadors de les Comissions que s’han d’ajustar a 
les realitats locals perquè aquestes es converteixin en instruments útils. Si volem que 
una Comissió tingui impacte i realment es comporti com un element de transformació 
social, la cura en el disseny de la Comissió és clau. 
 
Hem explorat tots aquells factors dels quals diferents autors n’han emfasitzat la 
importància, i que condicionen no només el seu esdevenidor i anàlisi sinó també el 
disseny abans que es posin en marxa. En aquest sentit, hem establert que l’anàlisi de 
les Comissions de la Veritat ha de comptar amb el concurs dels factors que segueixen: 
(1) el context polític i la naturalesa de la transició en la qual es desenvolupen; (2) les 
institucions cíviques, nacionals o internacionals que esponsoritzen o n’animen la 
creació; (3) el mandat de què es podrà dotar la Comissió, que vindrà condicionat per  
si (4) aquesta té capacitat d’Amnistia; i si (5) en paral·lel la Cort Penal Internacional 
juga algun paper allà on la Comissió opera. Els altres factors per a l’anàlisi de les 
Comissions són (6) els recursos amb què compta; (7) el perfil dels comissionats que la 
regeixen; (8) els procediments operatius dels quals es dota; (9) la gestió de l’informe 
final i la disseminació de les conclusions, i (10) finalment i no per última, central, la 
gestió dels esforços posteriors a la Comissió per part de les autoritats del país en la 
posada en marxa de les recomanacions establertes a l’Informe final. 
 
Encertar el disseny ens hauria d’ajudar a aquesta transformació del conflicte que en 
l’àmbit teòric s’estableix com a possible. 
 
La literatura i anàlisi acadèmica a l’entorn de les Comissions de la Veritat va començar 
essent molt descriptiva i amb poca perspectiva temporal, amb arguments més propers 
a la bonhomia, la intuïció i al desig que no pas a una anàlisi racional. Amb tot, gràcies 
a aquesta primera onada de recerques, tenim les potents descripcions de diversos 
casos de Comissions de la Veritat. Són els casos de Zalaquet, Boraine o Hayner. En 
ells es cronificava el seu dia a dia i se n’avaluaven punts forts i febles en funció de la 
quantitat d’informació (de veritat) que havien pogut aportar. Però en referència a la 
descoberta d’evidències no s’analitzaven, per exemple, els  efectes a mig termini que 
aquestes podien comportar. Hi havia una manca real d’observació dels procediments 
operatius i sovintejava l’avaluació a través d’impressions i anècdotes poc 
categoritzables.  
 
En els darrers cinc anys, s’han iniciat estudis amb més perspectiva temporal; 
especialment, des de l’àmbit estadístic i quantitatiu han intentat establir l’impacte de 
les Comissions almenys en els àmbits de la millora de la democràcia i l’observança 
dels drets humans als territoris on han estat operatives. La conclusió ha estat que les 
Comissions o bé no tenen impacte, o bé aquest pot ser negatiu, és a dir, es posen en 
marxa de manera aïllada respecte la resta de mecanismes de justícia transicional. De 
fet, els casos considerats d’èxit són els que combinen judicis i amnisties o bé judicis, 
Comissions de la Veritat i amnisties. Tinguem-ho en compte a l’hora de ponderar les 
bondats de l’instrument però recordem també l’origen d’aquests estudis fets a partir de 
mostres amb una interpretació molt laxa del que són les Comissions de la Veritat. 
 
El cas sud-africà ens retorna a principis dels anys noranta, amb Mandela sortint de la 
presó de Pollsmoore i, per tant, lluny d’aquestes anàlisis només possibles vint anys 
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més tard. Els sud-africans van aplicar un conjunt de mecanismes de justícia 
transicional que havia de permetre’ls passar pàgina però no de qualsevol manera. La 
transformació social, necessària per viure com un sol poble unit en la diversitat, 
passava, en l’ideari de Mandela, per la unitat del país, lluny possibles disgregacions 
del territori en múltiples estats o de concepcions d’Estat altament federalitzants. I 
passava també per la reconciliació. I van haver de fer-ho a partir de l’impuls de la 
figura majestàtica de Madiba, l’home-Déu, i molt especialment a través d’un cos, el 
nom del qual, ja indicava una temerària i ambiciosa declaració d’intencions: la 
Comissió de la Veritat i Reconciliació. 
 
La CVR 
 
El maig de 2001, la Comissió sud-africana finalitzava la seva tasca amb les darreres 
audiències del comitè d’amnisties i, quasi dos anys després, amb retards, estires i 
arronses, l’informe final era lliurat amb força sordina al president Mbeki de mans del 
president de la CVR Desmond Tutu. Quina diferència amb el ball amb què Mandela 
havia rebut l’octubre del 1998 l’Informe Final interí! Aquell primer informe és el que la 
gent recorda; a l’informe només li mancava, si ho simplifiquem, la tasca inacabada del 
comitè d’amnisties.  
 
Les primeres anàlisis de l’impacte i el paper de la Comissió d’aquell 2001 ens 
permetien ser optimistes, però ja començaven a apuntar importants elements d’alerta 
que el temps ha vingut a corroborar. Alguns d’ells tenien a veure amb pecats originals 
provinents de la negociació del mandat de la Comissió i, per tant, quedaven lluny del 
control real dels qui l’havien de gestionar. Per veure quins eren, hem de tornar doncs 
enrere, al moment que s’iniciaven les negociacions que marcarien el tipus de transició 
pel qual hauria de transitar la nova Sud-àfrica.  
 
En el moment d'encarar les negociacions a principis dels noranta, quedava clar que ni 
l’estat ni l’oposició es trobaven en una posició de força suficient per imposar les seves 
tesis. La transició pactada s'imposava com l'única alternativa factible, si és que abans 
no esclatava un conflicte armat de proporcions desconegudes. Les negociacions de 
Kempton Park van iniciar els debats sobre el futur del país, partint del fet que el 85% 
de la població, que havia estat marginada i condemnada a viure en la misèria, es 
reintegraria als centres de decisió i, de cop i volta, portaria les regnes polítiques del 
país. De manera esquemàtica, podríem dir que els blancs sud-africans van renunciar 
al poder polític a canvi de mantenir el poder econòmic. Amb això, hi havia un element 
incòmode que pesava com una llosa i que planava en qualssevol de les discussions 
iniciades a Kempton Park: l'herència de l'apartheid i tots els crims i violacions dels 
drets humans que s'havien fet en el seu nom, tant per defensar-lo com per desafiar-lo. 
Més encara, no es podia entendre l'estructura econòmica i social futura de Sud-àfrica, 
a mig i a llarg termini, sense entendre quin n'era l'origen i quin era el punt real de 
partida de les futures polítiques del país.  
 
Una primera conclusió que podem establir és que la Comissió va aparèixer com una 
solució de compromís, plantejada amb suficients interrogants i garanties perquè els 
actors polítics poguessin defensar davant dels seus seguidors la validesa del procés 
de negociació que es duia a terme. Abans de començar a negociar, les postures 
extremes havien estat ben explícites. Els moviments d'alliberament reclamaven la 
victòria i demanaven justícia contra el règim anterior, seguint el precedent dels judicis 
de Nuremberg, mentre que els encara membres del govern apel·laven a l'amnèsia per 
passar pàgina i començar de zero: el New Start de De Klerk. L'equilibri de forces feia 
impossible cap de les dues opcions, però s'havia d'anar amb peus de plom perquè la 
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polarització de les postures podia conduir a un enrocament capaç de generar 
extraordinàries tensions polítiques al país. La idea de la Comissió de la Veritat 
llençada durant les negociacions era el complement necessari a les propostes del grup 
de CODESA que estava acabant de discutir la Constitució Interina, en la qual 
s'inclouria l'amnistia pels actes i ofenses associats a fets polítics duts a terme en el 
transcurs dels conflictes del passat. La Comissió apareixia, doncs, com un compromís, 
amb poques concrecions i amb grans paraules, però suficients perquè la població més 
castigada per l'apartheid considerés creïble una institució que hauria de fer-se càrrec 
dels gran abusos del passat i que, en certa manera, s’encarregaria d'iniciar un procés 
de justícia per a les víctimes, per ambigu que aquest pogués semblar en un principi. 
D'altra banda, l'amnistia inclosa a la Constitució interina feia que l'amenaça de la 
Comissió fos menor per als qui temien un procés de caça de bruixes i no tenien cap 
intenció d'afrontar els seus actes del passat. La Constitució deia que s’oferiria amnistia 
pels actes comesos en el decurs del passat. Però no en deia com. 
 
La llei que crearia la Comissió hauria de concretar-ne l’abast, la capacitat i els 
objectius a partir dels quals seria analitzada. El desenvolupament de la llei va venir 
condicionat pels resultats de tots els debats públics i les discussions polítiques 
iniciades el 1993 i, especialment, a partir de les eleccions d'abril del 1994. Quan, 
finalment, tots els debats es concreten i apareix la proposició de llei, queda clar que 
l'instrument escollit per posar en clar el passat només jutjarà els fets extrems comesos 
pel règim anterior i deixarà en via morta el judici a l’aplicació i al sistema de lleis que 
configuraven l'apartheid. Un element aquest, central. Un dels grans pecats originals de 
la Comissió.  
 
Així, només les grans violacions de drets humans amb motius polítics serien 
amnistiades a canvi de la veritat i de l’explicació completa de tals atrocitats, mentre 
que allò que era llei, malgrat ser declarat com un crim contra la humanitat, quedava 
fora de l’afectació judicial. La Comissió, això si, estava obligada a explicar de la 
manera més àmplia possible el context en què aquestes grans violacions s’havien 
produït, però el tema central de la seva tasca, l'amnistia i la investigació de cada cas, 
quedava restringida a les grans violacions comeses pel règim i per aquells que havien 
intentat enfonsar-lo. Un segon element, malgrat que al nostre entendre era pertinent (i 
per a Mandela i Tutu...), condicionaria posteriorment el seu impacte: el fet d’igualar el 
qui defensava un règim d’apartheid amb els crims comesos amb qui el volia 
enderrocar tindria conseqüències a mig termini. Els negociadors, però, ho tenien clar, 
el jus ad bellum (el dret a la guerra) no estava renyit amb la necessitat d’haver 
observat el jus in bello (la manera justa de fer la guerra) en el conflicte. 
 
Al mateix temps, la Comissió havia d’acomplir un mandat per a les víctimes, a les 
quals havia de reconèixer com a tals i a les que havia de donar reconeixement, confort 
i propostes de reparació i rehabilitació. 
 
A partir d'aquestes premisses, la Comissió havia rebut un mandat clar: aportar al país 
suficient veritat i reconciliació per iniciar un futur sense fantasmes. Calia conèixer la 
veritat de tot el que va passar, reconèixer-ne els fets i, un cop coneguts, mirar-se als 
ulls, demanar-se perdó, reconciliar-se, créixer junts i construir un país nou, multiracial. 
La Comissió havia d'aconseguir, amb els dos anys i mig que estaria operativa, 
extreure la veritat d'un sistema que tenia les seves bases econòmiques i socials al 
segle XIX, i assolir el mutu enteniment i la reconciliació després de quaranta anys 
d'opressió física i psíquica, econòmica i social. D'entrada, pensar en reconciliació en 
aquestes condicions podia semblar irreverent i molt difícil la transformació del conflicte 
requerida. 
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Per a fer-ho la Comissió es va dotar d’amplis poders i d’una estructura operativa que 
de manera simplificada podríem reduir als seus tres grans comitès de treball. El 
Comitè de Violacions de Drets Humans (CVDH) per atendre a les víctimes, el Comitè 
d’Amnisties (CA) per resoldre l’amnistia condicionada a la veritat per als responsables 
d’ofenses i el Comitè de Reparacions i Rehabilitació (CRR) el qual havia d’assignar a 
cada víctima reconeguda pel primer comitè el tipus adequat de reparacions per part de 
l’estat sud-africà. 
 
L’anàlisi de l’impacte de la Comissió s’ha de fer en els grans grups implicats, víctimes i 
agressors, però també en el conjunt de la població. I, per a fer-ho, analitzarem aquests 
actors en funció de com van impactar en ells els seus objectius declarats: la recerca de 
la veritat (i d’una nova narrativa per al país), l’explicació dels fets del passat, 
l’assoliment de la reconciliació i un cert sentiment de justícia, i l’acompliment del 
mandat legal de donar amnistia als responsables d’ofenses i reparacions, i confort a 
totes les víctimes que decidissin acostar-s’hi.  
 
La Comissió es va trobar sense estàndards ni guies a l’hora d’establir com e faria la 
recerca de la veritat, i cada un dels seus comitès va interpretar-ho a la seva manera. 
En el conjunt, la Comissió va privilegiar més les aproximacions subjectives a la veritat 
respecte de les més factuals o de coneixement objectiu. Les més de cent vistes 
(sessions) públiques del CVDH, i tots els recursos esmerçats per a fer-les possibles, 
s’expliquen per aquesta prioritat a la veritat narrativa o social que s’havia d’establir a 
través de la interacció, la discussió i el debat. En aquest sentit, les vistes públiques van 
ser una innovació pel que fa a les Comissions hagudes fins aquell moment, i la seva 
funció educativa pública s’ha convertit en un dels majors èxits de la mateixa CVR.  
Però, per contra, la suma d’experiències individuals fetes en públic eren una ruta 
complicada per descobrir una veritat factual que permetés dotar un marc general 
coherent i integrat que expliqués l’element sistèmic del règim. La crítica que la 
Comissió no era suficientment factual va ser constant, i a això cal sumar la manca de 
recursos, la qual cosa feia que la corroboració d’evidències obtingudes es basés 
generalment en declaracions d’una sola persona sota el principi de balança de 
probabilitats. 
 
No hem d’oblidar, a més, i de manera complementària, la destrucció sistemàtica de 
documents per part de les forces de seguretat que la Comissió va documentar508 i que 
feia que la cerca de la veritat seguís essent complicada. 
 
La velocitat en la posada en marxa de la Comissió va generar a la pràctica una 
deficient organització interna que no deixava clara la responsabilitat i delimitació de 
tasques dins de les seves pròpies unitats i comitès. La recerca de la veritat, és a dir, 
aquella narrativa oculta, havia de fer-se des de la Research Unit (formada 
especialment amb personal de l’àmbit acadèmic), la qual era l’encarregada d’exposar 
per mandat el context en què les grans violacions de drets humans havien succeït, 
però també des de l’Investigations Unit (amb staff multidisciplinari acadèmic) que havia 
d’aportar les evidències obtingudes en tant que encarregada de corroborar les 
declaracions de les víctimes i agressors que es presentaven a la Comissió. Això va  
generar tensions i disputes metodològiques les quals, sumades a un inadequat 
disseny del sistema  de compartició d’informació (no hi havia per exemple una base de 
dades conjunta entre el CVDH i el CA i no es creuaven ni els noms que hi apareixien) 
va fer que molta informació es perdés o quedés opaca al si de les diferents unitats. De 

                                              
508 TRC Final Report. Volume 1. Pp 201-243. 



 440

resultes de tot plegat, l’Informe Final va mantenir una narrativa feta de pedaços en un 
document finalment amb poca cohesió interna. 
 
Hi ha un altre aspecte important en aquesta recerca de la veritat: víctimes i agressors, 
a través dels seus testimoniatges, havien d’aportar la seva part. Els primers com a 
derivada no explícita de l’objectiu d’atenció, restitució i cura que la Comissió havia 
d’aportar-los-hi, i els segons per mandat imperatiu en el tracte “amnistia a canvi de 
veritat”. Amb tot, amb rares excepcions individuals, això no va ser així. En el cas de les 
víctimes, les narratives personals sovint no es podien corroborar i tant sols vestien 
tendències que ajudaven a tenir una determinada visió local del que havia succeït. En 
el cas dels agressors la seva resposta, així com la de dels líders, institucions i 
principals òrgans de la societat civil del règim anterior, va ser la d’encobrir-se i amagar 
informació.509 Part del problema radicava en les característiques dels sol·licitants. De 
les 7.116 sol·licituds d’amnistia, prop de 4.400 tenien relació amb assumptes criminals 
que no tenien res a veure amb l’objectiu de la CVR i van ser automàticament 
examinades i desestimades. De les 1.650 que eren elegibles per ser presentades a 
una vista pública, la gran majoria eren de membres negres involucrats en la resistència 
o en el conflicte larvat entre el CNA i l’Inkatha de principis dels anys noranta, menys de 
300 eren de membres de les forces de seguretat i policia de l’anterior govern i només 
29 de la South African Defense Force. Només un sol líder polític va testimoniar-hi, 
Adriaan Vlok, exministre de llei i ordre, i la seva declaració ben poc aclaridora només 
afectava determinats casos específics. La manca de recursos per fer interrogatoris 
seriosos va fer la resta i molta de la possible informació va quedar sense destapar. 
 
Un últim element per reblar el clau. Per no interferir en el procés polític i amb l’ideal de 
fons de la necessitat de reconciliació, la Comissió va ser molt remisa a emprar els 
seus poders de citació a persones d’alt nivell o en casos sensibles, com per exemple 
el cas del cap de l’Inkatha, FP Buthelezi.  
 
En definitiva, tota aquesta casuística va fer que un dels encàrrecs més importants del 
mandat de la CVR, és a dir, explicar els antecedents i causes de violacions de drets 
humans a Sud-àfrica, quedés a mig camí. L’informe, exhaustiu en informació, ha estat 
capaç d’explicar el què i el com dels abusos del règim, però no el seu perquè, i mostra 
febleses almenys en els elements següents: 
 

- L’informe erra en explicar correctament la violència de l’apartheid com un fenomen 
organitzat i en fer entendre l’apartheid com a sistema. Les dades sobre les 
estructures organitzatives que posaven dempeus l’apartheid no van ser ben 
recollides i, en conseqüència, l’anàlisi de les organitzacions que van dur a terme 
violència d’estat és breu i superficial. Una lectura més àmplia i crítica de les 
investigacions i les audiències del procés d'amnistia proporciona pistes importants 
sobre l'arquitectura i els arquitectes de la violència política, encara que l’informe ho 
recull només superficialment. A l’informe hi ha una gran crítica a l’apartheid com a 
idea però no com a sistema. La CVR sembla que assumeixi que el propòsit de les 
seves víctimes era documentar la natura dels abusos de drets humans que es van 
donar en institucions i sectors particulars més que no examinar el perquè van 
ocórrer ni el rol general que aquestes institucions van jugar en el sistema 
d’apartheid. L’apartheid és tractat en primer lloc com una història d’errors morals en 
què els propòsits, motius, perspectives i planificacions per part dels actors de l’estat 
són menys importants que les grans violacions de drets humans, quan, de fet, i com 
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diu Posel510 n’eren les seves conseqüències.  Així la CVR és bàsicament descriptiva 
i falla a l’hora d’explicar el marc en què aquestes van ocórrer.  
 
Amb tot, la CVR va demostrar evidències importants: va responsabilitzar l’estat de 
la majoria de les grans violacions de drets humans,és a dir, l’estat que operava a 
través de les seves forces de seguretat regionals; també va fer palès que 
determinats membres del State Security Council i, en particular, el seu president, el 
ministre de defensa, el ministre de llei i ordre i els caps de les forces de seguretat 
havien iniciat un pla deliberat de repressió que portaria a les grans violacions de 
drets humans.  
 

- L’infome erra en segon lloc en identificar els autors intel·lectuals dels crims de 
l’apartheid. La CVR va ser reticent a citar o proveir evidències concloents sobre el 
fet que els crims de l’apartheid havien estat autoritzats explícitament des dels més 
alts nivells d’autoritat. Malgrat intentar aportar evidències en aquest sentit l’informe 
es perd sovint refutant declaracions de testimonis més que apuntant les seves 
responsabilitats en l’autoria intel·lectual dels crims comesos. 
 

- L’informe tampoc tracta l’element del racisme de manera adequada. El relatiu 
silenci sobre el tema deixa un buit important. La raça, i com aquesta va tenir un rol a 
través del racisme institucionalitzat de sistema d’apartheid, és quasi invisible en 
l’informe, més enllà de l’enumeració de lleis i quadres estadístics. 
 

- L’infome erra finalment en no tractar adequadament la violència tribal/ètnica o de 
negres sobre negres, i el rol de les terceres forces policials en el decurs dels 
primers anys noranta. De les 9.043 declaracions rebudes de víctimes que es 
refereixen a assassinats, més de la meitat (5.695) van ocórrer entre 1990-1994 
especialment a Kwa zulu Natal. La Comissió, doncs, posa números a les morts però 
en canvi no elabora clarament l’explicació del perquè d’aquestes morts. Mentre que 
les evidències que la CVR presenta i segons les quals l’Estat havia incentivat i era 
responsable del conflicte entre diferents grups negres, eren prou significatives, va 
ser incapaç d’anar més enllà d’una aportació de generalitats. Quins eren els 
antecedents, circumstàncies, actors i factors que van crear aquesta violència? La 
majoria de qüestions centrals no varen ser explicades.  

La Comissió té, com dèiem, un gran pecat d’origen que explica en part aquesta 
realitat. El fet que focalitzi l’actuació en grans violacions de drets humans, deixa fora 
de focus la natura fonamental i els més grans abusos estructurals que significava el 
sistema d’apartheid. Mahmod Mamdani, probablement un dels més crítics amb la CVR 
pel fet de no haver entrat a treure les teranyines del sistema d’apartheid, argumenta 
que la CVR va oferir una “veritat disminuïda”511  i que no va capturar adequadament la 
violència estructural del sistema i la manera com aquest va oprimir el dia a dia de les 
vides dels sud-africans. El pecat original però no és atribuïble a la Comissió sinó a qui 
la va crear en un procés de negociació complex. La derivada implícita d’aquest pecat 
és que la CVR s’havia focalitzat en les grans violacions de drets humans, que ja eren 
durant el règim violacions de la llei, quan, justament, les ofenses més serioses (com 
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les deportacions massives) eren les que estaven incloses a les lleis d’aparheid. 
Deborah Posel 512 afegeix que la “veritat” de l’Informe aporta poca novetat sobre el 
que ja es coneixia, no permet una interpretació totalment nova de la història sud-
africana i, en aquest sentit, lamenta la incapacitat de la CVR de comprendre 
adequadament la relació entre l’experiència individual, l’acció col·lectiva i els elements 
estructurals de les violacions de drets humans de l’apartheid. En conseqüència, 
l’informe tampoc va ser capaç de retratar adequadament la posició privilegiada de la 
majoria blanca en termes de salut, o educació, privilegis que havien obtingut a 
expenses del conjunt de la població. No sabem l’impacte que hagués pogut tenir 
entrar-hi, però potser haguessin variat els resultats de les enquestes que a 2001 
mostraven que la població blanca tenia ben pocs sentiments de culpa, i en les que 
només un 10% considerava que havia d’ajudar a pagar les reparacions a la resta de la 
població.513 
 
Un darrer problema sobre la veritat de la Comissió és que tota la seva documentació 
es troba encara ara embalada i en vies de processament als Arxius Nacionals. Malgrat 
que hi ha alternatives per a la consulta de documents, especialment a través del South 
African History Archive a la Universitat de Witswatersrand, no sembla el millor final per 
a tota la informació descoberta i elaborada per la Comissió. La imatge al màxim de 
completa possible de les causes, natura i abast de les grans violacions de drets 
humans, incloent-ne els antecedents, circumstàncies i conseqüències havia quedat 
lluny de les expectatives malgrat l’enorme quantitat d’informació aportada que no s’ha 
de menystenir. 
 
Piers Pigou, un dels responsables de la Investigative Unit esmentava els problemes 
que s’havien trobat a l’hora d’encarar la recerca de la veritat: la improvisació, la manca 
d’accés a fonts i la manca de temps de preparació.514 
 

Estàvem volant en un avió mentre l’estàvem construint! No es pot fer una Comissió en 
3 mesos!!! No hi ha establertes les funcions, els protocols d’actuació... La preparació 
havia de ser millor i molt encarada a poder respondre exactament allò que demanda el 
mandat. A la TRC sud-africana això no va passar. 
 
El TRC, d’alguna manera, va ser prematur. Hi va haver consultes a ONG´s, esglésies 
però era necessària molta més consulta a més membres de la comunitat sud-africana. 
Per exemple, la comunitat blanca a través dels seus sindicats, estaments religiosos 
etc.... hagués permès una estratègia més àmplia per assolir els objectius. 

 
El procés de corroborar els fets que es presentaven per part de les víctimes va ser clau 
després perquè el comitè de RR les declarés com a tal, però aquesta no era la funció 
inicial de la corroboració. La TRC evolucionava a partir de les necessitats i dificultats 
que s’anava trobant. 

 
Atès que els acords transicionals van deixar la majoria d’alts càrrecs i institucions 
exactament on eren i com estaven, i el fet que la CVR no entrés en la denúncia dels 
mals del règim com a sistema ni en singularitzés els responsables intel·lectuals té, 
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encara avui, implicacions en la institucionalització del sistema democràtic i de respecte 
als drets humans en les institucions clau país. L’episodi de les mines de Marikana en 
pot ser un últim i sorollós exemple. 
 
Ara bé, l’oficialització de tot el que es va conèixer a través de l’informe final segueix 
tenint una càrrega de profunditat molt important que dota el text d’una rellevància 
central. No per aportar poca novetat, deixa de ser necessari que el text quedi 
oficialitzat; i no per incomplet, deixa de ser un document de referència per a tota la 
població que va iniciar un procés de redreçament moral després d’anys d’un règim 
declarat com un crim contra la humanitat. 
 
Just en acabar la Comissió, semblava difícil analitzar si la reconciliació s’havia 
metabolitzat i s’havia assumit per part de la població. Era massa aviat, però la 
Comissió havia fet de la reconciliació un dels seus elements bandera. “Reconciliació a 
través de la veritat”, deien. Malgrat això, la Comissió mai va definir què significava ni 
va establir un marc conceptual consensuat que servís per a tots els seus comitès. Així, 
se’n va fer una interpretació molt àmplia sovint des de la influència religiosa en el 
CVDH, i des de l’àmbit secular en els comitès d’amnisties i reparacions. 
 
La CVR va intentar fer aproximacions a la reconciliació a través de les seves vistes en 
aportar elements que la fessin possible en l’àmbit interpersonal, comunitari i de 
manera general, en l’àmbit nacional. Són coneguts els casos en què s’animava la 
víctima i l’agressor a fer un pas en aquesta direcció, en el si de les vistes del comitè 
d’amnisties, per exemple, o en el cas de vistes especials, però el cert és que, en 
nombre, aquests casos van ser molt escassos. Amb tot, els pocs casos en què es va 
aconseguir (per exemple, el cas de les mares dels Guguletu seven) es van magnificar, 
fent quasi de l’anècdota categoria, amb el propòsit de donar a conèixer a la població a 
través dels media que la reconciliació i el perdó eren possibles. 
 
En general l’èmfasi que posaven els comissionats en la demanda de perdó va ser 
rebut amb poc entusiasme per les víctimes. Només el 14% de les declaracions 
analitzades parlen del perdó i si filem més prim, només un 2% parlen de donar un 
perdó incondicional als responsables dels seus mals.515  
 
A propòsit de la capacitat de la CVR d’aconseguir la reconciliació individual i el salt de 
l’exemple a l’àmbit nacional, la comissionada Yasmin Sooka ho exposava així: 
 

(...) national reconciliation can be achieved to a great degree by the opening of the past, 
uncovering what has been hidden, ans speaking openluy of what has divides the nation. 
It is far more complex when one deals with individuals. Forgiveness and the healing ow 
wounds is an individual process that cannot be handled bu a commitee or srtucture.516 

 
L’esforç de portar la reconciliació a les comunitats s’havia d’aconseguir a través de les 
vistes públiques del comitè de violacions de drets humans que sempre contenien una 
part d’explicació general dels abusos de la regió on es trobaven. Però de nou va 
resultar del tot incomplet. La manca de perspectiva real comunitària va fer que el 
procés, més enllà de en persones concretes, acabés quedant lluny de les comunitats 
locals 
 

                                              
515 CHAPMAN, A.R., H. VAN DER MERWE (2008). Truth and Reconciliation in South Africa. 
Did the TRC Deliver?. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Pp 66. 
516 Ibid. Pp 257. 
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La reconciliació, si s’havia de produir, s’havia d’aconseguir fora de la Comissió. En el 
seu interior es va demostrar complicada: La Comissió estava utilitzant un gran plató 
per demanar la reconciliació nacional, amb resultats que serien importants i poc 
tangibles, però a través de la representació d’uns actors principals, les víctimes, que 
no serien els que en sortirien més ben parats. 
 
La CVR no era fonamentalment un instrument de justícia, però el fet que fos la 
responsable d’atorgar amnisties, feia que efectivament es prengués com a tal. En 
aquest marc i de manera complementària, el concepte de justícia restauradora per a 
les víctimes s’imposava en el marc d’actuació de la Comissió (malgrat la posició més 
legalista del CA) i seria difós i acceptat de manera àmplia tant per part dels participants 
com pels mitjans de comunicació.  
 
Les víctimes (o els supervivents, en funció de la terminologia emprada pels mateixos 
assistents a les vistes) entenien que si testimoniaven ajudarien a trobar els 
responsables de les seves violacions o els seus familiars desapareguts, que el seu 
patiment seria reconegut i que amb sort obtindrien reparacions. D’altra banda, si bé 
una amnistia condicionada, com es el cas de la CVR, és millor que una amnistia 
general, aquesta era només era vàlida si venia acompanyada de manera 
complementària per unes disculpes i la confessió per part dels responsables 
d’ofenses, i d’unes adequades reparacions per part del govern.517 Però, de nou, ens 
trobem amb un problema en la gènesi de la CVR. La Comissió no tenia ni el poder ni la 
capacitat de posar en marxa els elements que constitueixen la justícia restauradora: no 
podia dotar executivament de reparacions ni rehabilitació a les víctimes i només podia 
suggerir-les en el seu informe final i aquestes havien de ser tingudes en compte (o no) 
pel govern. Molta menys opció tenia en la demanda de persecució dels agressors i 
d’exigir unes disculpes malgrat plantejar un entorn on aquest fet havia de ser possible. 
 
L’impacte inicial de la Comissió, doncs, tenia clarobscurs. Semblava clar que les 
amnisties s’havien donat amb prou celeritat i amb rigor i que les víctimes, per contra, 
havien hagut de lluitar molt per ser degudament escoltades i més encara, quan 
quedaven a expenses de la voluntat del govern en l’aplicació de les reparacions i 
rehabilitació que aquest havia d’atendre individualment. Amb tot, les reparacions es 
van assignar individualment i quedava veure ara com les entomaria el govern, si totes 
o de manera parcial, i amb quina celeritat. 
 
En aquest context és central afegir un element que tenyeix tot el procés i sense el qual 
és inimaginable entendre la permeabilitat de les accions i missatge de la Comissió en 
el si del conjunt de la població sud-africana: la religió. 

 
Podem afirmar amb contundència que la religiositat del poble sud-africà és un element 
central per entendre gran part dels èxits i funcionament de la Comissió. A totes les 
ciutats i poblets de Sud-àfrica coexisteixen una munió d'esglésies cristianes, 
catòliques, protestants, metodistes, reformades holandeses, o bé esglésies 
tradicionals basades en les diferents comunitats ètniques del país. Totes les 
comunitats tenen l'església com a referent i totes les famílies mantenen un lligam o 
altre amb gent d'església i amb la seva comunitat. La importància històrica de la religió 
a Sud-àfrica, especialment la seva lluita contra l'apartheid al llarg dels anys vuitanta, 

                                              
517 Un estudi de Sonis i van der Merwe , conclou que només el 6% dels supervivents va sentir 
que havia conegut la veritat del que li havia passat i que només un 2% havia rebut algun tipus 
de disculpes. La majoria no va sentir que s’havia fet justícia (88%).  
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no s'ha de menystenir. Però d’igual manera, l'església holandesa reformada havia 
estat un pal de paller per l'apartheid. En recolzar el règim, en legitimava totes les 
actuacions, un element gens menyspreable si tenim en compte la importància de la 
religió en la nació afrikaner. La llei que regeix la Comissió no diu enlloc que aquesta 
hagi de prendre maneres religioses, ni que s'hagi de dotar de rituals que permetin 
donar un aire d'espiritualitat a les vistes, ni que els individus que hi acudeixin hagin de 
demanar perdó i perdonar i adherir-se a l'esperit de reconciliació al que apel·lava la 
Comissió. Però el rerefons teòric de la construcció de la Comissió tenia en compte -no 
només, però també- la lògica del perdó religiós a darrere. La religió va aparèixer com 
un element afegit, encapçalat per l'esforç de Tutu, així com pel suport que moltes 
esglésies van oferir al procés a través de debats i pregàries en les diverses 
comunitats, a través d’ajuts a les víctimes quan aquestes ho demanaven i l'atenció 
dels casos que la Comissió els derivava.  
 
Aquest fet no ens hauria d'estranyar. Al capdavall, molts dels que van estar darrere 
dels grans debats morals sobre la manera d’afrontar el passat organitzats durant el 
procés de transició, van ser persones i organitzacions compromeses en la defensa 
dels drets humans i lligades a l'església o a les seves organitzacions. És el cas de 
Desmond Tutu o el del mateix Alex Boraine, impulsor d'organitzacions com l'Institute 
for Democracy in South Africa (IDASA) o l'Institute for Justice in Transition, i que seria 
posteriorment escollit vice-president de la Comissió. Aquests que havien demanat la 
intervenció de la Comissió es cuidarien ben bé que les formes que aquesta adoptés 
els fossin tolerables. L'exemple de Tutu a la segona vista pública del Comitè de 
Violacions de Drets Humans n’és un exponent clar.  
 
Sabem que en un procés de perdó religiós hi ha d’haver el reconeixement realista 
humil de la culpa comesa. El victimari ha de reconèixer davant Deu la seva culpa i, 
aquí ve la clau, ho ha de verbalitzar. El procés antropològic per fer efectiu el perdó en 
la persona, necessita la reparació i aquesta pot començar per la paraula. El fet 
essencial és que és bo que hi hagi la verbalització davant de la comunitat o qui la 
representa fent l’abstracció de l’element nuclear, que és la necessitat de recepció del 
perdó. Quan la CVR abraci formes públiques, i demani la concessió de perdó estarà 
pensant en tot això. Però també es farà així perquè encaixa amb la rellevància de 
l’element tribal, assembleari i de la tradició africana d’arrel comunitària a l’hora de 
prendre decisions. Rituals iniciàtics, casaments... tot té un sentit molt més col·lectiu, 
lluny de la individualitat occidental. Per això no és estrany que la CVR abraci aquestes 
formes, i que apel·li a la filosofia de l’ubuntu, on s’exposa que “les persones, són 
persones a través de les persones”, amb unes implicacions poc explorades en altres 
contextos culturals i possiblement impensables a casa nostra.  
 
Però la dimensió comunitària de la CVR va quedar sovint molt disminuïda, no tant en 
les vistes com sobretot en l’àmbit de les reparacions, que s’han quedat en l’individu i 
no han abraçat la comunitat en què aquest s’inseria. I malgrat això, el biaix religiós ha 
permès oficialitzar greuges, lluny de les rigideses judicials, i abraçava la víctima a 
través de formes que li eren comunes. 
 
Només un apunt més en aquest sentit. La Comissió havia tingut el suport explícit de 
Mandela, en un moment de màxima popularitat i quan el país acabava d'elegir-lo com 
a president. La fe cega en Mandela (quasi deífica) és un factor més a favor de la 
Comissió, on moltes víctimes van assegurar que havien tirat endavant i creien en el 
futur perquè confiaven en Madiba, l'home-Déu. Per acabar de donar la força suficient 
al component religiós, en el moment d’imaginar-la, Mandela situava al capdavant de la 
Comissió el reverend arquebisbe de Ciutat del Cap, Desmond Tutu, premi Nobel de la 
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Pau per la lluita contra l'apartheid, treballador per les llibertats i home de gran prestigi 
moral davant la gent. La Comissió era un cos amb facultats quasi judicials, a la vegada 
que un cos de formes públiques semi-religioses. Per això, a Guguletu o a Soweto, el 
plantejament de la Comissió podia ser objecte de controvèrsia, però no de descrèdit 
immediat. De fet, el que Mandela, Tutu, i la Comissió estaven demanant a la població 
sud-africana era un acte massiu de fe en el seu poble i en la seva capacitat de mirar 
enrere per tirar endavant. 
 
La CVR  14 anys després 
 
L’informe final de la CVR va ser presentat públicament i, amb certes limitacions, posat 
a disposició de tots els ciutadans. Aquest text complementava la Constitució perquè, 
malgrat les seves imperfeccions, aportava la legitimitat de l’experiència a una 
Constitució d’origen purament teòric, i constituïa un document fundacional de la nova 
Sud-àfrica. 
 
En començar l’anàlisi de la Comissió sud-africana ens preguntàvem si aquesta havia 
pogut actuar com a element de transformació de la societat de la nació de l’arc de Sant 
Martí.  
 
Hem pogut resseguir tots els elements que ens condicionen el disseny i l’anàlisi d’una 
Comissió, i hem pogut establir com, en l’òptica de Lederach, la CVR ha estat capaç de 
gestionar amb més o menys encert, tots aquells elements que poden permetre en la 
teoria que un conflicte es transformi de manera creativa. Hem analitzat quin ha estat el 
paper de la CVR en la gestió de la crisi del conflicte, portant a víctimes i perpetradors 
al seu si a través de les vistes i observant els pocs casos de diàleg tutelat reals que 
s’hi van donar. Hem vist com va intentar treballar les seves causes originàries, a partir 
de les informacions i context redactats en l’informe final, malgrat les imperfeccions 
descrites, les quals no s’han de menystenir. Hem observat com des de la CVR s’ha 
treballat de cara a futur, a nivell de sistema i des de la perspectiva generacional, a 
partir de l’establiment de propostes de reparacions per a les víctimes i amb 
recomanacions per a la modificació d’estructures estatals que toquen el sistema en els 
seus fonaments i per tant intenten influir-hi a llarg termini. I finalment hem posat 
l’accent en el paper de la CVR en la comunicació i emissió de missatges referits a la 
reconciliació, perdó i explicació del que va succeir, que havia d’incidir també en el 
camp de la prevenció. Era en aquest darrer sentit un organisme del qual emanen 
valors a favor dels drets humans, demana perdó en tant que organisme oficial i 
sistematitza un record per tal que el que va succeir ni s’oblidi ni es torni a repetir. 
 
Podem afirmar, doncs, que, la capacitat transformadora, per tal i com fou concebuda la 
Comissió, hi és en potència. La Comissió efectivament va treballar en totes les 
direccions apuntades i, tot i les imperfeccions esmentades, va arribar a la seva etapa 
final, on moltes d’altres Comissions no havien aconseguit arribar havent abastat fins on 
li era possible tots els elements que podien treballar per a la transformació del conflicte 
en la societat en la que s’inseria. 

Només ens mancava un element per a reblar el clau i que identificàvem com el darrer 
d’aquell conjunt de factors determinants per a validar un disseny i una anàlisi posterior 
de les Comissions: observar la continuïtat d’esforços després de la CVR. O dit d’una 
altra manera, analitzar la legitimació del procés a partir de l’execució formal de les 
recomanacions de l’informe final. O més encara, avaluar les accions posteriors per 
observar l’impacte real d’aquestes recomanacions en les víctimes, perpetradors 
d’ofenses, i al mateix estat a partir de les accions empreses pel govern. Un govern 
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receptor de l’Informe Final i únic facultat per executar legislativament o de la manera 
que entengués oportuna les recomanacions incloses en l’esmentat informe.  

Si la capacitat transformadora necessitava que tot el procés de la Comissió hagués 
arribat fins a aquest punt, els factors que incidien en la transformació (gestió de la crisi 
ara i avui, treball per la prevenció, explicació de les causes originàries i projecció a 
futur de la tasca realitzar perquè no torni a succeir) no s’havien de quedar sense 
aplicació pràctica perquè automàticament el procés quedaria tocat i la superació del 
conflicte, matisada. I això és exactament el que va succeir. 

Com és sabut, la Comissió no tenia cap potestat executiva sobre les reparacions i 
recomanacions, i només podia fer propostes que el Govern podia prendre en 
consideració. Podem afirmar, tal com ha quedat demostrat, que el govern sud-africà ha 
estat extraordinàriament insensible a l’atenció a les víctimes, i ha actuat de manera 
gasiva i conservadora pel que fa a la posada en marxa del conjunt de recomanacions 
proposades.  
 
Inicialment, molta gent que va testimoniar va donar les gràcies a la Comissió per 
haver-los donat l'oportunitat d'expressar els seus silencis i va expressar una gran 
gratitud als comissionats i al personal que la va atendre. Més encara, algunes 
(poques) víctimes i famílies van poder conèixer per primera vegada el que els havia 
succeït als seus fills, familiars o amics, gràcies a les vistes del Comitè d'Amnisties i a la 
feina que havia realitzat la Unitat d'Investigació de la Comissió. Testimoniar en públic 
va permetre a alguns dels testimonis alliberar part del seu patiment i introduir al discurs 
públic l’element catàrtic que aquest fet  (sovint sobrevalorat) podia aportar. Així mateix, 
totes les víctimes van ser contactades per analitzar el tipus de reparacions que 
esqueia al seu cas.  
 
Malgrat aquests encerts, no hem d'oblidar que un 90% de les víctimes no va aparèixer 
mai en públic i que simplement va tenir relació amb el personal de la Comissió en el 
moment de prendre-li la declaració, a part del posterior contacte a través de cartes i 
telèfons. Els casos d'aquesta gent eren similars als que s'escoltaven a les vistes 
públiques, però no eren els seus i molts van considerar que el sistema els arraconava 
per enèsima vegada. Però quedaven almenys les reparacions que s’haurien de rebre 
amb la major celeritat. Però, no. Tampoc. Les reparacions van tardar molt a arribar i no 
de la manera consignada a les recomanacions, i no va ser l’únic element de 
controvèrsia que va afectar al col·lectiu. L’organització del col·lectiu de víctimes ha 
resultat essencial per fer sentir la seva veu davant la desatenció i menyspreu rebuts 
pel govern sud-africà. Cal citar almenys dos elements que falsegen l’acord implícit 
establert en el seu moment entre víctimes i estat. 
 
En primer lloc, hem establert que hi ha una quantitat enorme de víctimes que no van 
testimoniar davant de la Comissió, tot i que complien absolutament amb els criteris que 
per a ser considerades com a tals. Moltes persones simplement no es van assabentar 
del procés (i no és tan estrany en comunitats rurals) i moltes d’altres vivien en zones 
de conflicte, fet que els impedia anar a testimoniar davant de ningú del seu mateix 
poble. Però la llei marcava la limitació temporal i la presència a la CVR per merèixer el 
reconeixement de víctima, i així per motius administratius aquest col·lectiu ha tingut i té 
encara la porta tancada a les potencials reparacions establertes. Si és cert que, com 
deia Tutu, Sud-àfrica era un país de víctimes, no és menys veritat que el col·lectiu atès 
com a tal dista molt de ser el de les víctimes reals. Tots els esforços per revertir 
aquesta situació encara a dia d’avui han estat en va. 
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En segon lloc i pel que fa a les reparacions, es preveia donar una suma de 26.000 
rands durant sis anys a les víctimes i atenció mèdica especialitzada, així com ajudes 
per trobar habitatge i dotar d’educació adequada a víctimes i/o els seus familiars. 
S’emfasitzava també la necessitat de donar poder a les comunitats i facilitar la 
reinserció i la reconciliació en l’àmbit comunitari. Els resultats han estat com s’ha 
exposat, molt decebedors. Per ara, només les reparacions urgents han arribat, i amb 
retard, i molts no havien cobrat ja passats 13 anys de tenir-la concedida. El president 
Thabo Mbeki (el successor de Mandela) afirmava, ja a mitjan 1999, que les 
reparacions a les víctimes haurien de ser la redistribució econòmica, la reconstrucció i 
el desenvolupament del país que el Govern estava duent i duria a terme. Davant la 
perplexitat de molts, Mbeki es convertia en un problema per a la Comissió, a la que 
sempre va considerar contrària als interessos del CNA, i per la que es va enfrontar 
amb el mateix Mandela en el moment de valorar les bondats del procés i de l’informe. 
Però el cert és que totes les mesures de reparació s’havien de finançar a través de 
l’establiment d’un Fons Presidencial, dotat al 2003 i que ha estat sovint a punt de ser 
cancel·lat per part del Govern, si no hagués estat, de nou, per la pressió de les 
víctimes. Un exemple important més al respecte d’aquesta posició: encara no s’han 
posat en marxa reparacions serioses en l’àmbit comunitari.  

 
La Comissió ha quedat, en aquest sentit, mancada de legitimitat en no complir allò que 
havia repetit des del dia de la seva creació: que les reparacions eren una part 
imprescindible del procés per contrarestar el poder de la Comissió d'atorgar d'amnistia. 
No és estrany que, encara el 2011, ex-comissionats pressionessin el govern 
condicionant la manera en com aquest, per exemple, atorgaria reparacions a les 
víctimes en l’àmbit sanitari i educatiu. 

 
Partint de l’anterior, no és estrany entendre que el suport governamental a les víctimes 
hagi estat de molt baix perfil. El setembre del 2005 es creava la TRC Unit per controlar 
i impulsar les recomanacions de la CVR davant dels resultats nefastos de la 
implementació de les recomanacions fetes fins llavors, però la situació no ha millorat. 
La TRC Unit no és operativa, no té suport polític ni capacitat de coordinació 
interdepartamental al si del govern i està dirigida per persones amb poca capacitat de 
lideratge, i sense relació amb els col·lectius de víctimes amb els que no hi ha cap tipus 
de consulta ni relació i, menys, formalitzada. 

 
És evident que tot plegat ha provocat que el conjunt d’organitzacions de víctimes 
treballin des d’un enorme sentiment de frustració. L’estat, aquell que les víctimes amb 
la seva presència a la CVR havien també ajudat a legitimar, els tornava a fallar, ara 
des de la democràcia. Posar remei a aquest menysteniment es pot fer amb pocs 
diners i voluntat política, però aquests no hi són. Parlant amb els col·lectius de víctimes 
a més, surt de manera insistent un element que no hauria de semblar contradictori. 
Sud-àfrica, a través de la guia de Mandela i Tutu, ha emès un missatge a tota la nació 
de perdó i reconciliació. Però crear les condicions perquè a nivell nacional aquest 
discurs qualli no significa que les víctimes sud-africanes hagin de fer-ho i més davant 
del mite instal·lat de la gran capacitat de perdó i resignació del poble sud-africà. Hi ha 
mites que cal desmuntar, quan abans, millor. 
 
En el revers d’aquesta situació trobem els esforços del govern per respondre a la CVR 
en l’àmbit dels responsables d’ofenses. Com és conegut, l’amnistia s’atorgava a canvi 
de l’exposició completa dels fets pels quals es demanava, per la proporcionalitat entre 
acte i objectiu i per la pertinença a una organització implicada en el conflicte. 
L’amnistia, molt contestada per part de les víctimes, va donar-se amb força rigor però 
amb una certa màniga ampla i, aproximadament, només va afectar un 11% de les 
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demandes presentades, que va rebre la resolució del Comitè d’Amnisties amb prou 
celeritat i amb la quasi seguretat que les víctimes no els podrien portar a judici pels 
fets dels quals havien estat amnistiats. L’exposició pública dels fets era la principal 
condemna, però, en la majoria dels casos, la reinserció a la societat ha estat poc 
traumàtica.  

 
Però si el tracte entre govern, víctimes i perpetradors era el d’amnistia a canvi de 
veritat, i la possibilitat de judicialització en aquells casos pels que no s’havia demanat 
amnistia, cal advertir que en diverses ocasions aquest tracte ha estat també a punt de 
ser falsejat. Era evident que els responsables d’ofenses que no havien anat a demanar 
amnistia eren milers i només calia veure els noms donats per les víctimes en les 
transcripcions de la Comissió. Semblava que, d’acord amb el tracte proposat per la 
CVR, l’inici de persecucions hagués hagut de ser massiu i immediat. Però els recels de 
Mbeki al procés de la CVR es van anar traslladant també a les accions del seu govern 
atacant el moll de l’os de la legitimitat inicial de la CVR. S’intentava modificar la llei de 
tal manera que els responsables d’ofenses, molts d’ells del mateix CNA, poguessin 
sortir-se’n sense haver anat a testimoniar a la CVR. Hi ha dos casos flagrants: la 
creació de la Special Dispensation for Presidential Pardons for Political Offences 
Process que encara avui, i malgrat els múltiples litigis guanyats per les víctimes, pretén 
atorgar perdons que es convertirien en amnisties de facto sense intervenció de les 
víctimes; i la modificació de la llei de la National Prosecuting Authority (NPA) que 
intentava donar al seu responsable discrecionalitat per deixar indemnes determinats 
crims a canvi d’informació detallada dels mateixos sense cap mediació per part de 
ningú més.  

 
La Comissió comptava amb l'amnistia i amb les reparacions com si fossin caramels 
que havien d’atraure les víctimes i els responsables de les ofenses. Vist el 
desenvolupament de la Comissió i, sobretot, el comportament posterior del govern, 
hem de concloure que les llaminadures tenien un molt dubtós regust final. 
 
Hem vist doncs com analitzant el col·lectiu de víctimes i el dels agressors, el pòsit de la 
CVR no és gens amable. Però quedar-nos aquí seria incomplet i cal ponderar l’impacte 
en el seu conjunt. La CVR va treballar amb víctimes i responsables de grans violacions 
de drets humans, a part de responsables dels partits polítics, del sector sanitari, legal, 
empresarial, químic, militar o educatiu. Tots plegats van ser els protagonistes de la 
història de la Comissió, i a la vegada l'instrument que l’estat havia escollit per adreçar-
se al país i parlar-li de reconciliació i de veritat i aconseguir transformar unes relacions 
i un conflicte de manera creativa i sense violència.  
 
La Comissió va posar al descobert les misèries de les persones i part de les vergonyes 
d'un sistema que era un crim contra la humanitat, i ho va fer explicant-ho des de 
l’exemple de casos individuals, entrant a casa de les persones i parlant-les de tu a tu, 
amb el registre de llenguatge religiós conegut per tothom. Aquest era el drama ofert a 
la població que ho seguia en prime time les tardes de diumenge, a través de 
l’instrument de transformació social ideat per a fer-ho, la CVR. 
 
Si recordem les tres icones claus de la històrica nació bòer -fuet, carro i creu-, 
observarem que la Comissió es dirigeix a la comunitat blanca des de la creu i la posa 
en contradicció amb el fuet. Membres de l'església reformada holandesa, 
representants de la creu que legitimava l'apartheid, van reconèixer davant de la 
Comissió els seus errors i van demanar perdó de manera pública, per no haver-se 
rebel·lat contra les injustícies del sistema que anava en contra dels mandats de Déu. 
Un perdó públic tant típicament protestant, d'altra banda.  
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Molts d’ells han considerat la Comissió un cos molest que va engegar un procés 
esbiaixat i malèvol, tal com corroboren les enquestes. Però fins i tot per a ells el 
resultat final ha estat positiu. Hem de tenir en compte que els blancs afrikaners es 
consideren un poble africà. La seva nació i la seva terra són les de l'actual Sud-àfrica i 
no tenen cap intenció de deixar el país. El pacte de cessió de poder polític a canvi de 
mantenir el poder econòmic va ser el primer pas que blancs i negres van acordar, i 
després la Comissió de la Veritat apareixeria un nou acord evident, l’apartheid havia 
estat un error i les postures negacionistes serien quasi impossibles de mantenir. La 
comunitat blanca mirava la tasca de la Comissió sabent que aquesta els exigia una 
certa contrició i expiació, però que legitimava la seva voluntat i necessitat de viure al 
país. Un 39% creia el 2011 que la CVR se n’havia sortit a l’hora de portar reconciliació 
al poble sud-africà i només un 14% no hi estva d’acord. 
 
Una enquesta apareguda el dia abans del lliurament de l'informe final assegurava que 
els sud-africans consideraven que la tasca de la Comissió havia estat negativa pel que 
fa a les relacions entre races. “La veritat fa mal”, insistia Tutu. L’Institute for Justice and 
Reconciliation publica trimestralment un Baròmetre de la Reconciliació que parteix de 
la hipòtesi que la reconciliació necessita la millora de comportaments i de sensacions a 
l’entorn de la seguretat física i la previsió econòmica, la millora en la cultura política i 
l’augment de la legitimitat de les noves institucions, la capacitat de crear noves i 
positives relacions polítiques i cíviques entre diferents races, la capacitat de generar 
diàleg entre elles i de reduir les percepcions negatives que tenen les unes de les 
altres, i la reducció de la confrontació històrica i l’assumpció del passat.  
 
En general, s’observen elements d’optimisme i elements d’alerta especialment pel que 
fa a la percepció de la qualitat democràtica del país. És preocupant constatar que les 
institucions que mereixen menys confiança per als sud-africans són els governs locals 
i els partits polítics amb un imparable descrèdit del govern nacional, el Parlament i el 
govern provincial, mentre que es confia en les institucions religioses i els mitjans de 
comunicació i la premsa escrita. Això no és poca cosa. Les denúncies i el grau de 
corrupció del país es troba diàriament als rotatius, i el descrèdit del CNA és cada 
vegada més gran. Cal recordar que el primer govern Mandela va incorporar encara 
molts d’aquells intel·lectuals solvents, educats la primera meitat de segle, coneixedors 
de la voluntat no “racialista” del CNA i dels seus fonaments ancorats en la no violència 
i exemplificats per Luthulli o, a l’extrem, pel seu primer president, Jhon Dube, i amb 
Mandela al capdavant. Però en el primer govern Mbeki moltes persones d’aquestes 
generacions i molts dels tecnòcrates van perdre peu i l’aparell del CNA va començar a 
col·locar responsables bregats en la lluita anti-apartheid però amb poca capacitat 
generativa, amb una formació terriblement escapçada pel règim en el que van créixer, i 
amb una actitud racial que distava molt de la que inicialment va pregonar Mandela i el 
seu primer equip. Aquest canvi generacional actua també en contra del procés de la 
CVR perquè no hi ha aliats al govern que sostinguin les actuacions necessàries per 
valoritzar-lo. 
 
Anant, però, a les grans idees, els sud-africans mantenen la voluntat de construir una 
sola nació malgrat que els elements identitaris personals tinguin cada vegada més a 
veure amb compartir llengua o ètnia. I sembla que una i altra no es troben gens 
renyides entre si. El 2011, prop del 60% de la població afirmava encara no socialitzar 
mai amb altres grups, i el 40% ni tant sols hi mantenia una conversa. Així que queda 
molta feina a fer per superar les barreres creades des de l’apartheid. Amb tot, entrant 
en l’àmbit de l’assumpció del passat i sobre la visió actual de l’apartheid, es manté 
estable l’opció de que aquest era un crim contra la humanitat: 80% el 2011, 84% el 
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2009, 88% el 2006 (any en què els blancs ho afirmaven en un 76,3% i la resta de 
grups en un 90%). 
 
La societat sud-africana, doncs, segueix en un procés de normalització però encara 
mostra elements de poca maduresa democràtica, molts d’ells possiblement hereus de 
no haver desmuntat l’estructura sistèmica de l’apartheid que segueix en l’ADN de 
molts dels seus cossos de l’estat, on l’observança dels drets humans és baixa.  
 
La Comissió de la Veritat queda lluny per a la població i molt poques enquestes en 
parlen a aquestes alçades. Els pocs resultats recents que tenim semblen valorar a la 
CVR de manera positiva però sempre s’observa un alt desconeixement o desinterès 
per la mateixa. No és una dada nímia. El potencial del cos era enorme però la gestió 
posterior de les recomanacions per part del govern i el menysteniment públic a la que 
ha estat sotmesa han acabat per minimitzar un procés d’altíssima implicació emocional 
inicial. 
 
En començar les conclusions esmentàvem els factors que incidien en la transformació 
de tot conflicte: gestió de la crisi ara i avui, explicació de les causes originàries, 
treballar per la prevenció i projectar a futur la tasca a realitzar perquè els fets no tornin 
a succeir. Hem vist que la Comissió ha treballat en tots i cadascun d’ells i que només 
havia tingut facultat executiva sobre la gestió dels dos primers. El govern era el qui 
havia d’acabar la tasca en l’àmbit dels dos factors que tenien orientació a futur per 
permetre completar el procés.  
 
En l’àmbit de la gestió de la crisi, la Comissió havia treballat amb víctimes i 
perpetradors i, amb totes les imperfeccions, havia magnificat els pocs casos en els 
quals es van donar processos d’acostament entre víctimes i perpetradors per 
exemplificar que el perdó i la possibilitat de convivència eren possibles. La Comissió 
havia intentat, igualment, i amb tots els problemes que hem comentat, establir quines 
eren les causes dels mals que havien portat al conflicte i, encara que amb un cert 
dissens, es pot argumentar que hi va haver un esforç considerable per deixar-ho 
establert de manera seriosa. Però, i en els altres dos factors? Hem vist que l’acció 
posterior del govern ha desvirtuat en gran mesura la potència de la tasca realitzada i 
de retruc ha impedit que el procés de transformació possible del conflicte esdevingués 
més sòlid i creïble. L’intent de falsejar el tracte pel qual es va establir la Comissió, 
cercant sortides per als responsables d’ofenses i posant traves a les demandes i 
obligacions morals (i materials) amb les víctimes, ha deixat un pòsit en l’àmbit públic 
en el qual es respira la voluntat d’impunitat, poc respecte als drets de les víctimes i un 
escàs impacte de les reformes institucionals en les estructures dels cossos de l’estat, 
com ara els policials. El procés, en aquest punt, ha quedat tocat, justament per part de 
qui havia de liderar-ne la finalització: el govern sud-africà receptor de la tasca de la 
CVR. 
 
Els processos de transició no comencen ni acaben un dia concret. Ni són encerts 
puntuals a partir d’un gest ni descarrilen del tot quan hi ha comportaments fallits. Les 
transicions tenen traves i múltiples factors que les condicionen i malegen. Però el fet 
de no treballar tots els elements que ens poden transformar el conflicte pot fer que 
l’aparent superació d’aquest conflicte es tanqui en fals i que quedin elements larvats 
no resolts que poden fer que el conflicte es reprodueixi. Si les Comissions de la Veritat 
tenen elements de disseny teòric que haurien de permetre considerar-les un 
instrument capaç de generar discurs a l’entorn de tots els elements que actuen en la 
transformació d’un conflicte, no és menys cert que la fragilitat de totes les seves 
accions fan que, en qualsevol moment, la seva potència pugui quedar minimitzada. 
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Sud-àfrica no n’ha estat l’excepció. Més encara, l’anàlisi del cas sud-africà, paradigma 
d’una Comissió d’èxit, no ens permet assegurar que ha aportat tot el que podia a la 
transformació del conflicte si s’hagués utilitzat bé tot el seu potencial. Hem d’entendre 
que les Comissions s’insereixen en un context, que les condicionen abans, durant i 
després de les seves accions i que només analitzant tot el procés serem capaços 
d’entendre què han pogut aportar i en quines condicions han pogut fer-ho. El cas sud-
africà ens permet afirmar que la materialització del potencial de les Comissions és 
extraordinàriament fràgil i que idealment ha d’anar acompanyat d’altres mecanismes 
que no s’haurien d’escatimar: reparacions, modificació de les estructures de l’estat, 
judicis a responsables d’ofenses que no han obtingut l’amnistia condicionada.  
 
Les Comissions necessiten doncs d’altres mecanismes de justícia transicional que 
actuïn d’elements multiplicadors i que ho facin en funció del context on s’insereixen i 
ponderant tots els elements de disseny que hem establert.  
 
L’èxit del procés sud-africà hagués pogut ésser, doncs, major, però això no exclou el 
fet que els resultats de la tasca realitzada són extraordinaris. Demanar l’impossible pot 
generar frustracions i, a vegades, en el decurs del procés, es va pecar de poca 
prudència. Però sense la utopia plantejada no s’hagués arribat mai a la situació 
present. Encara fins ara mai cap país ha interpel·lat tant la seva població com ho va fer 
la nova República de Sud-àfrica.  
 
La presència majestàtica de Mandela va permetre un procés d’objectius impossibles i 
difícilment quantificables. I el cert és que tota la informació que va aportar la CVR, el 
seu component mediàtic, el debat que va generar la seva creació, el seguiment i les 
conseqüències de la mateixa, els seus elements de legitimació simbòlica dels partits i 
organitzacions públiques preexistents, i el rol religiós i simbòlic que han acompanyat 
totes les seves actuacions, han portat la societat a un estadi inimaginable uns anys 
enrere. Un estadi de coneixement, de certa contrició per part dels defensors de l'antic 
règim i per part dels qui des d’un suposat desconeixement, li donaven suport des de la 
indiferència i la passivitat; contrició fins i tot també per part d'alguns membres dels 
moviments d'alliberament, malgrat la consigna en contra emanada del període Mbeki i 
de les generacions més joves del CNA, que han acceptat que determinats actes no 
haguessin hagut de succeir mai. La Comissió ha aportat la idea que per construir el 
país tothom és necessari i que cal un cert enteniment mutu per fer-ho. 
 
El procés de transició és llarg, i els efectes d’haver escollit que una CVR redrecés el 
país moralment intentant anar a l’arrel d’on partien els seus mals, ha permès que els 
primers vint anys de vida de la nova Sud-àfrica hagin transitat amb una autoritat moral 
a efectes internacionals incomparable i amb una certa pau social en un polvorí com 
l’heretat per l’apartheid. Hi ha un enorme nivell de desigualtat però aquest comença a 
circumscriure’s a l’àmbit de les classes socials i no associat al del color de la pell. 
Semblaria encertat pensar que era un procés necessari però no suficient i que el punt 
final de l’apartheid no es posarà fins que les desigualtats econòmiques no 
desapareguin i la gent pugui viure amb igualtat, no només davant la llei, sinó també en 
la quotidianitat, passant de la pigmentocràcia, que esmentava Tutu, a un estat de 
maduresa democràtica, econòmica i social.  
 
La Comissió obria la possibilitat d’un camí nou en la gestió de les relacions de la 
població, marcat per un ideal de reconciliació. La gestió posterior del llegat de la 
Comissió ha estat, en aquest sentit, el pitjor homenatge que podia fer el govern i les 
noves generacions de dirigents a la generació de Mandela, i és que gran part del tracte 
proposat a l’època de la transició ha estat traït, ja sigui per acció o per omissió.  
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No more Mandelas és un reportatge recent de la BBC sobre la realitat sud-africana. 
Caldrà veure si la nova generació, lluny de la reflexió pausada dels seus predecessors 
i amb molta menys preparació intel·lectual, decideix treballar des de la immediatesa i el 
talentós i perillós populisme de figures com les de Zuma o Julius Malema, o bé cercarà 
vies per construir ponts entre comunitats que permetin un futur econòmic amb igualtat 
d’oportunitats, seguint en el camí de transformar un conflicte en el qual s’han esmerçat 
esforços amb importants èxits de convivència. Si no hi ha més Mandelas, caldrà rigor i 
mà esquerra. El mundial de futbol va tornar a mostrar al món la cara amable d’un país i 
una gent que va fer un procés extraordinari des de la racionalitat i l’emoció. Però ara 
que ja no hi ha el focus esportiu, molts han redescobert que el miracle de la transició 
sud-africana és fràgil. Caldrà estar alerta per no malmetre el treball fet i treballar per 
redreçar aquelles coses que han de portar les generacions futures a actuar com un sol 
poble.  
 
Davant de confrontats pessimismes i optimismes populistes d’avui potser seria bo 
recordar als esforçats servidors de la República les darreres paraules que feia dir 
Voltaire al seu admirat Càndid:  
 
“Tot això esta ben dit –contestava Càndid a Pangloss – però ara hem de cultivar el 
nostre hort.” 
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- Promotion of National Unity and Reconciliation Second Amendment Act, No. 84 of 
1997  
Segon increment del nombre de Comissionats de la Comissió. 

Projectes de llei del Parlament Sud-africà 

- Promotion of National Unity and Reconciliation Bill, No. 30 of 1995  

- Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment Bill, No. 37 of 1997  
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- Portfolio Committee Amendment to Promotion of National Unity and Reconciliation 
Amendment Bill, No. 37a of 1997. 

- Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment Bill, No. 37b of 1997. 

- Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment Bill, No. 48 of 1998 

- Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment Bill, No. 48a of 1998 

- Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment Bill, No. 48b of 1998 

Textos Constitucionals:   

- Interim Constitution. Act 200 de 1993. 

- Constitution of the Republic of South Africa Act 108 of 1996, 

Argentina:  

- Decreto 187 de 15 de diciembre de 1983. Comisión Nacional Sobre la Desaparición 
de Personas:  CONADEP. 

Chile:  

- Decreto Supremo No. 355 del 24 de abril de 1990 . Comisión nacional de verdad y 
reconciliación 

- Constitución de la Comisión de Verdad y Política del Nuevo Trato entre el Estado, 
Sociedad y Mundo Indígena en Chile:  18-01-2001  

El Salvador 

- Acuerdo de México (27-4-1991):  firmado entre el gobierno de El Salvador y el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, con el auspicio de la 
ONU.  

Guatemala:  

- Acuerdo de Oslo (23.7.1994):  entre el Gobierno y la Guerrilla, con el auspicio de la 
ONU.  

Sierra Leone 

- Truth and Reconciliation commission Act 2000. (2000):  Sierra Leone. www.sierra-
leone.org/trcacat2000.html (on line a 30.9.2002) 

Perú:  

- Defensoría del Pueblo. (2000):  Anteproyecto de Decreto Supremo - Creación de la 
Comisión de la Verdad. 

- Decret Suprem el 2 de juny de 2001 (Decreto Supremo N°065-2001-PCM): , que 
seria ratificada posteriorment pel govern electe d’Alejandro Toledo el 4 de 
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setembre d’aquell mateix any (Decreto Supremo N°101-2001-PCM, passant a 
denominar-se Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú) 

- Decreto Supremo (R.S. N°330-2001-PCM):  Lima, 6 de junio de 2001 
(Comissionats) 

- Decreto Supremo (R.S. N° 438-2001-PCM):  Lima, 5 de setiembre de 2001 
(Comissionats) 

Timor Est 

- UNTAET Regulation 2001/10. (Dili):  Establishment of the Comimission for 
Reception, Truth and Reconciliation in East Timor 

Bosnia – Herzegovina 

Association Truth and Reconciliation. (2002): TRC Draft Law 

Recursos electrònics 

www.ictr.org  

Web del International Criminal Tribunal for Rwanda 

www.reconciliation.org.za   

Web finançada pel Centre for the Study of Violence and Reconciliation dedicada a 
l'estudi de com enfronten el passat diferents països en transició. 

www.wits.ac.za/csvr/ 

Web del Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR). 

www.ijr.co.za 

The Institute for Justice and Reconciliation seeks to grapple with this legacy, 
promoting justice and reconciliation in the aftermath of the Truth and Reconciliation 
Commission (TRC).  and into the new century. 

www.ictj.org 

Web de la International Center for Transitional Justice, que dona molta informació 
sobre els processos de justícia en els països de transició. 

www.derechos.org 

Organització pels drets humans amb gran quantitat d'informació dels països 
Llatinoamericans. Especialment interessants són les aportacions de l'Equipo 
Nizkor. 

www.derechoschile.com 

Es pot trobar el text complert i múltiples articles respecte la Comissió i l’entramat 
legal xilè des de la fi de la dictadura del general Pinochet. 
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www.umn.edu/humanrts/africa/index.html.  

Pàgina web especialitzada en la defensa dels drets humans a Àfrica. 

www.geocities/alertanet/ 

Molta informació respecte Comissions de la Veritat Llatinoamericanes, 
especialment la Guatamalteca. 

www.menschenrechte.org/memoria 

Articles de la Revista memoria del Centr de drets Humans de Nuremberg. Articles 
Interessants. 

www.truthcommission.org 

Web establerta per als dissenyadors de comissions a partir de la tasca realitzada 
per Schmelzle, Beatrix; Chambers, Liza. Learning from Existing Commissions to 
Inform Future Efforts. 

www.article19.org 

Especialitzat en llibertat d'expressió. Tutoritza la Comissió de la Veritat de Sierra 
Leona. 

www.sierra-leone.com 

Pàgina web sobre la situació política del país especialment focalitzada en la 
Comissió de la Veritat de Sierra Leone. Podrím dir que és el portaveu oficial de la 
Cmissió a Internet. 

www.aprodeh.org.pe/sem_verdad/ 

Organitzció de drets humans peruana que va organitzar la Conferència 
"Comisiones de la verdad Experiencias Historicas y lecciones para Peru". 
S'exposen totes les ponències. I tots els links interessants amb altres comissions. 
Força complert. Compta amb un fons documental important a la seu de Perú. 

www.cverdad.org.pe 

Pàgina web oficial de la Comissió de la Veritat Peruana. 

www.easttimor-reconciliation.org  

Pàgina web oficial de la Comissió de la Veritat de Timor Est. 

www.angelfire.com/bc2/kip. 

Informació sobre la Comissió de la Veritat de Bòsnia-Herzegovina 

www.comisiondelaverdad.org.pa/  

Pàgina web oficial de la Comision de la Verdad de Panamá   
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www.truth.org.za   

Web ofcial del Tribunal de la Veritat i Reconciliació 

http://www.struth.org.za/ 

Web no oficial de la Comissió.  

www.polity.org.za 

Web governamental on es troben les lleis bàsiques de la República de Sud-àfrica. 

www.stockholmforum.gov.se/  

Ponències del Stockholm International Forum Truth, Justice And Reconciliation 
amb articles absolutament recomanables per als interessats.  

http://www.un.org/peace/etimor/etimor.htm 

Pàgina web de la UNTAET, United Nations Transitional Administration In East 
Timor 

http://www.un.org/Depts/dpko/unamsil/body_unamsil.htm 

Pàgina web de la UNAMSIL, United Nations Mission In Sierra Leone 

http://www.idea.int/ 

L’International Institute for Democracy and Electoral Assistance és una 
organització intergovernamental, que pomou programes per a dotar als de 
coniexmenet especialitzat als decisors polítics, anàlisi i políiques de 
desenvolupament i suport a les reformes democràtiques.  

www.restorativejustice.org 

Pàgina web molt centrada en les mesures alternatives de presó però que aporta 
documents molt interessants pel que fa a la teorització de la necessitat de treballar 
amb la justícia restauradora en paral.lel a la justícia punitiva. 

www.usip.org 

Informació del United States Institute of Peace  
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ANNEXES 
 
Anex 1 - Llei de Creació de la Comissió de la Veritat i 
Reconciliació de Sud-àfrica 
 
Annex 2 – Llistat Inicial de Potencials Comissionats per a la 
Comissió de la Veritat i Reconciliació aportats per part 
d’Institucions civils i religioses nacionals i internacionals 
 

Document Original extret del South African History Archives. Inclou notes manuscrites 
d’un dels 7 membres (es desconeix) del panel d’experts encarregat de fer la tria final. 

Annex 3 – Documents originals de la CVR 
 
Comitè de Violacions de Drets Humans (CVDH)  
Comitè d’Amnisties (CA) 
Departament de Justícia en aplicació de la demanda de reparacions 
urgents demanades pel Comitè de Reparacions i Rehabilitació (CRR) 
 
Documents Originals extret del South African History Archives i dels 
Historic Archives de la Universitat de Witswatersrand. S’Inclou per aquest 
ordre: 
 
CVDH 
1. Document de Sol·licitud manuscrita al Comitè de Violacions de Drets Humans per 

part d’un ciutadà per tal que es valorés el cas per ser considerat com a víctima. Us 
del formulari oficial. 

2. Document de Sol·licitud mecanografiat al Comitè de Violacions de Drets Humans 
per part d’un ciutadà per tal que es valorés el cas per ser considerat com a víctima. 
Sol·licitud informal sense emprar el format oficial. (S’inclou document previ 
manuscrit d’autorització per a que sigui desclassificat) 

3. Document de les vistes especials sobre Winnie Mandela. Winnie Hearings. 
Documents desclassificats d’acusació. (S’inclou document previ manuscrit 
d’autorització per a que sigui desclassificat) 

4. Document sobre vistes temàtiques. Les presons 
• Doc. de demanda d’Informació a la població i experts en general. 
• Doc. de correspondència amb persones que podien estar-hi directament 

interessades.  

CA 
5. Acusament de rebut d’una sol·licitud d’Amnistia amb la sol.licitud. 
6. Procediment d’Amnistia complet.  

o Sol·licitud d’Amnistia amb us del Formulari Oficial. 
o Doc demanant més informació. 



 485

o Resposta manuscrita a la demanda de més informació 
o Document amb concreció d’informació de resultes d’una trucada de telèfon. 
o Notificació del dia en la que es farà la vista pública del cas. 
o Document d’Atorgament d’amnistia 
o Document de Justificació de l’Amnistia 
o Document de Proclamació de l’Amnistia. 
 

7. Document de Sol·licitud d’Amnistia. Ús del Formulari Oficial (llengua zulu) 
8. Document de sol·licitud de major informació per part de la CVR a un sol·licitant 

d’amnistia 

Departament de Justícia:  
9. Document de pagament de Reparacions Interines 

 



Annex 1 – Llei de Creació de la Comissió de la Veritat i 
Reconciliació de Sud-àfrica 
 

Promotion of National Unity and Reconciliation Act, No. 34  

 





PROMOTION OF NATIONAL UNITY AND RECONCILIATION ACT 34 
OF 1995  

 

[ASSENTED TO 19 JULY 1995]     [DATE OF COMMENCEMENT: 1 DECEMBER 1995]  
    (Unless otherwise indicated)  

(English text signed by the President)  

as amended by  

Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment Act 87 of 1995  
Judicial Matters Amendment Act 104 of 1996  

Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment Act 18 of 1997  
Public Service Laws Amendment Act 47 of 1997  

Promotion of National Unity and Reconciliation Second Amendment Act 84 of 1997  
Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment Act 33 of 1998  

Judicial Matters Amendment Act 34 of 1998  
Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment Act 23 of 2003  

Regulations under this Act  

APPLICATION FOR AMNESTY (GN R238 in GG 16985 of 9 February 1996)  

FURTHER INDEMNITY REGULATIONS (GN R3159 in GG 14415 of 12 November 1992)  

INDEMNITY COMMITTEES (GN R2633 in GG 12838 of 9 November 1990)  

LIMITED WITNESS PROTECTION PROGRAMME (GN R2122 in GG 17686 of 20 December 1996)  

MEASURES TO PROVIDE URGENT INTERIM REPARATION TO VICTIMS (GN R545 in GG 18822 of 3 April 1998)  

REGULATIONS PRESCRIBING MEASURES CONTEMPLATED IN SECTION 18 (2) (GN R791 in GG 17182 of 17 
May 1996)  

REGULATIONS PRESCRIBING TARIFF OF FEES CONTEMPLATED IN SECTION 34 (3) (GN R681 in GG 17989 of 9 
May 1997)  

REGULATIONS PRESCRIBING THE REMUNERATION, ALLOWANCES AND OTHER BENEFITS OF THE 
CHAIRPERSON, VICE-CHAIRPERSON AND COMMISSIONERS OF THE TRUTH AND RECONCILIATION 

COMMISSION (GN R239 in GG 16986 of 9 February 1996)  

REPARATION TO VICTIMS (GN R1660 in GG 25695 of 12 November 2003)  

TARIFF OF ALLOWANCES (GN R911 in GG 17225 of 1 July 1996)  

ACT  

 
To provide for the investigation and the establishment of as complete a picture 
as possible of the nature, causes and extent of gross violations of human rights 
committed during the period from 1 March 1960 to the cut-off date 
contemplated in the Constitution, within or outside the Republic, emanating 
from the conflicts of the past, and the fate or whereabouts of the victims of 
such violations; the granting of amnesty to persons who make full disclosure of 
all the relevant facts relating to acts associated with a political objective 
committed in the course of the conflicts of the past during the said period; 
affording victims an opportunity to relate the violations they suffered; the 
taking of measures aimed at the granting of reparation to, and the 
rehabilitation and the restoration of the human and civil dignity of, victims of 
violations of human rights; reporting to the Nation about such violations and 
victims; the making of recommendations aimed at the prevention of the 
commission of gross violations of human rights; and for the said purposes to 
provide for the establishment of a Truth and Reconciliation Commission, 
comprising a Committee on Human Rights Violations, a Committee on Amnesty 
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and a Committee on Reparation and Rehabilitation; and to confer certain 
powers on, assign certain functions to and impose certain duties upon that 
Commission and those Committees; and to provide for matters connected 
therewith.  

[Long title substituted by s. 19 of Act 87 of 1995.]  

 
    SINCE the Constitution of the Republic of South Africa, 1993 (Act 200 of 1993), 
provides a historic bridge between the past of a deeply divided society characterized by 
strife, conflict, untold suffering and injustice, and a future founded on the recognition of 
human rights, democracy and peaceful co-existence for all South Africans, irrespective of 
colour, race, class, belief or sex;  
 
    AND SINCE it is deemed necessary to establish the truth in relation to past events as 
well as the motives for and circumstances in which gross violations of human rights have 
occurred, and to make the findings known in order to prevent a repetition of such acts in 
future;  
 
    AND SINCE the Constitution states that the pursuit of national unity, the well-being of 
all South African citizens and peace require reconciliation between the people of South 
Africa and the reconstruction of society;  
 
    AND SINCE the Constitution states that there is a need for understanding but not for 
vengeance, a need for reparation but not for retaliation, a need for ubuntu but not for 
victimization;  
 
    AND SINCE the Constitution states that in order to advance such reconciliation and 
reconstruction amnesty shall be granted in respect of acts, omissions and offences 
associated with political objectives committed in the course of the conflicts of the past;  
 
    AND SINCE the Constitution provides that Parliament shall under the Constitution 
adopt a law which determines a firm cut-off date, which shall be a date after 8 October 
1990 and before the cut-off date envisaged in the Constitution, and providing for the 
mechanisms, criteria and procedures, including tribunals, if any, through which such 
amnesty shall be dealt with;  
 
    BE IT THEREFORE ENACTED by the Parliament of the Republic of South Africa, as 
follows:-  

CHAPTER 1  
INTERPRETATION AND APPLICATION (s 1)  

1     Definitions  
 
    (1) In this Act, unless the context otherwise indicates-  
 
    'act associated with a political objective' has the meaning ascribed thereto in 
section 20 (2) and (3);  
 
    'article' includes any evidence, book, document, file, object, writing, recording or 
transcribed computer printout produced by any mechanical or electronic device or any 
device by means of which information is recorded, stored or transcribed;  
 
    'Commission' means the Truth and Reconciliation Commission established by section 
2;  
 
    'commissioner' means a member of the Commission appointed in terms of section 7 
(2) (a) ;  
 
    'committee' means the Committee on Human Rights Violations, the Committee on 
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Amnesty or the Committee on Reparation and Rehabilitation, as the case may be;  
 
    'Constitution' means the Constitution of the Republic of South Africa, 1993 (Act 200 
of 1993);  
 
    'cut-off date' means the latest date allowed as the cut-off date in terms of the 
Constitution as set out under the heading 'National Unity and Reconciliation';  
 
    'former state' means any state or territory which was established by an Act of 
Parliament or by proclamation in terms of such an Act prior to the commencement of the 
Constitution and the territory of which now forms part of the Republic;  
 
    'gross violation of human rights' means the violation of human rights through-  

       (a)     the killing, abduction, torture or severe ill-treatment of any person; 
or  

       (b)     any attempt, conspiracy, incitement, instigation, command or 
procurement to commit an act referred to in paragraph (a) ,  

 
which emanated from conflicts of the past and which was committed during the period 1 
March 1960 to the cut-off date within or outside the Republic, and the commission of 
which was carried out, advised, planned, directed, commanded or ordered, by any 
person acting with a political motive;  
[Definition of 'gross violation of human rights' amended by s. 21 (a) of Act 104 of 1996.]  

 
    'joint committee' means a joint committee of the Houses of Parliament appointed in 
accordance with the Standing Orders of Parliament for the purpose of considering 
matters referred to it in terms of this Act;  
 
    'Minister' means the Minister of Justice;  
 
    'prescribed' means prescribed by regulation made under section 40;  

[Definition of 'prescribed', previously definition of 'prescribe', substituted by s. 1 (a) of 
Act 87 of 1995.]  

 
    'President' means the President of the Republic;  
 
    'reparation' includes any form of compensation, ex gratia payment, restitution, 
rehabilitation or recognition;  
 
    'Republic' means the Republic of South Africa referred to in section 1 (2) of the 
Constitution;  
 
    'security forces' includes any full-time or part-time-  

       (a)     member or agent of the South African Defence Force, the South 
African Police, the National Intelligence Service, the Bureau of State 
Security, the Department of Correctional Services, or any of their 
organs;  

       (b)     member or agent of a defence force, police force, intelligence agency 
or prison service of any former state, or any of their organs;  

 
    'State' means the State of the Republic;  
 
    'subcommittee' means any subcommittee established by the Commission in terms 
of section 5 (c) ;  
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    'victims' includes-  

       (a)     persons who, individually or together with one or more persons, 
suffered harm in the form of physical or mental injury, emotional 
suffering, pecuniary loss or a substantial impairment of human 
rights-  

          (i)     as a result of a gross violation of human rights; or  

          (ii)     as a result of an act associated with a political objective for 
which amnesty has been granted;  

       (b)     persons who, individually or together with one or more persons, 
suffered harm in the form of physical or mental injury, emotional 
suffering, pecuniary loss or a substantial impairment of human 
rights, as a result of such person intervening to assist persons 
contemplated in paragraph (a) who were in distress or to prevent 
victimization of such persons; and  

       (c)     such relatives or dependants of victims as may be prescribed.  

 
    (2) For the purposes of sections 10 and 11 and Chapters 6 and 7 'Commission' shall 
be construed as including a reference to 'committee' or 'subcommittee', as the case may 
be, and 'Chairperson', 'Vice-Chairperson' or 'commissioner' shall be construed as 
including a reference to the chairperson, vice-chairperson or a member of a committee 
or subcommittee, as the case may be.  

[Sub-s. (2) substituted by s. 15 of Act 104 of 1996.]  

CHAPTER 2  
TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION (ss 2-11)  

2     Establishment and seat of Truth and Reconciliation Commission  
 
    (1) There is hereby established a juristic person to be known as the Truth and 
Reconciliation Commission.  
 
    (2) The seat of the Commission shall be determined by the President.  

3     Objectives of Commission  
 
    (1) The objectives of the Commission shall be to promote national unity and 
reconciliation in a spirit of understanding which transcends the conflicts and divisions of 
the past by-  

       (a)     establishing as complete a picture as possible of the causes, nature 
and extent of the gross violations of human rights which were 
committed during the period from 1 March 1960 to the cut-off date, 
including the antecedents, circumstances, factors and context of 
such violations, as well as the perspectives of the victims and the 
motives and perspectives of the persons responsible for the 
commission of the violations, by conducting investigations and 
holding hearings;  

       (b)     facilitating the granting of amnesty to persons who make full 
disclosure of all the relevant facts relating to acts associated with a 
political objective and comply with the requirements of this Act;  

       (c)     establishing and making known the fate or whereabouts of victims 
and by restoring the human and civil dignity of such victims by 
granting them an opportunity to relate their own accounts of the 
violations of which they are the victims, and by recommending 
reparation measures in respect of them;  

Page 4 of 39PROMOTION OF NATIONAL UNITY AND RECONCILIATION ACT 34 OF 1995

6/1/2010http://juta/nxt/print.asp?NXTScript=nxt/gateway.dll&NXTHost=juta&function=fullact...



       (d)     compiling a report providing as comprehensive an account as possible 
of the activities and findings of the Commission contemplated in 
paragraphs (a) , (b) and (c) , and which contains recommendations 
of measures to prevent the future violations of human rights.  

 
    (2) The provisions of subsection (1) shall not be interpreted as limiting the power of 
the Commission to investigate or make recommendations concerning any matter with a 
view to promoting or achieving national unity and reconciliation within the context of this 
Act.  
 
    (3) In order to achieve the objectives of the Commission-  

       (a)     the Committee on Human Rights Violations, as contemplated in 
Chapter 3, shall deal, among other things, with matters pertaining to 
investigations of gross violations of human rights;  

       (b)     the Committee on Amnesty, as contemplated in Chapter 4, shall deal 
with matters relating to amnesty;  

       (c)     the Committee on Reparation and Rehabilitation, as contemplated in 
Chapter 5, shall deal with matters referred to it relating to 
reparations;  

       (d)     the investigating unit referred to in section 5 (d) shall perform the 
investigations contemplated in section 28 (4) (a) ; and  

       (e)     the subcommittees, referred to in section 5 (c) , shall exercise, 
perform and carry out the powers, functions and duties conferred 
upon, assigned to or imposed upon them by the Commission.  

[Para. (e) substituted by s. 2 (b) of Act 87 of 1995.]  

[Date of commencement of s. 3: 10 April 1996.]  

4     Functions of Commission  
 
    The functions of the Commission shall be to achieve its objectives, and to that end 
the Commission shall-  

       (a)     facilitate, and where necessary initiate or coordinate, inquiries into-  

          (i)     gross violations of human rights, including violations which were 
part of a systematic pattern of abuse;  

          (ii)     the nature, causes and extent of gross violations of human 
rights, including the antecedents, circumstances, factors, 
context, motives and perspectives which led to such violations;  

          (iii)     the identity of all persons, authorities, institutions and 
organisations involved in such violations;  

          (iv)     the question whether such violations were the result of 
deliberate planning on the part of the State or a former state 
or any of their organs, or of any political organisation, 
liberation movement or other group or individual; and  

          (v)     accountability, political or otherwise, for any such violation;  

[Date of commencement of para. (a) : 10 April 1996.]  

       (b)     facilitate, and initiate or coordinate, the gathering of information and 
the receiving of evidence from any person, including persons 
claiming to be victims of such violations or the representatives of 
such victims, which establish the identity of victims of such 
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violations, their fate or present whereabouts and the nature and extent of the 
harm suffered by such victims;  

[Date of commencement of para. (b) : 10 April 1996.]  

       (c)     facilitate and promote the granting of amnesty in respect of acts 
associated with political objectives, by receiving from persons 
desiring to make a full disclosure of all the relevant facts relating to 
such acts, applications for the granting of amnesty in respect of such 
acts, and transmitting such applications to the Committee on 
Amnesty for its decision, and by publishing decisions granting 
amnesty, in the Gazette ;  

[Date of commencement of para. (c) : 10 April 1996.]  

       (d)     determine what articles have been destroyed by any person in order 
to conceal violations of human rights or acts associated with a 
political objective;  

[Date of commencement of para. (d) : 10 April 1996.]  

       (e)     prepare a comprehensive report which sets out its activities and 
findings, based on factual and objective information and evidence 
collected or received by it or placed at its disposal;  

[Date of commencement of para. (e) : 10 April 1996.]  

       (f)     make recommendations to the President with regard to-  

          (i)     the policy which should be followed or measures which should 
be taken with regard to the granting of reparation to victims or 
the taking of other measures aimed at rehabilitating and 
restoring the human and civil dignity of victims;  

          (ii)     measures which should be taken to grant urgent interim 
reparation to victims;  

[Date of commencement of para. (f) : 10 April 1996.]  

       (g)     make recommendations to the Minister with regard to the 
development of a limited witness protection programme for the 
purposes of this Act;  

       (h)     make recommendations to the President with regard to the creation 
of institutions conducive to a stable and fair society and the 
institutional, administrative and legislative measures which should be 
taken or introduced in order to prevent the commission of violations 
of human rights.  

[Date of commencement of para. (h) : 10 April 1996.]  

5     Powers of Commission  
 
    In order to achieve its objectives and to perform its functions the Commission shall 
have the power to-  

       (a)     determine the seat, if any, of every committee;  

       (b)     establish such offices as it may deem necessary for the performance 
of its functions;  

       (c)     establish subcommittees to exercise, carry out or perform any of the 
powers, duties and functions assigned to them by the Commission;  

       (d)     conduct any investigation or hold any hearing it may deem necessary 
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and establish the investigating unit referred to in section 28;  

       (e)     refer specific or general matters to, give guidance and instructions to, 
or review the decisions of, any committee, subcommittee or the 
investigating unit with regard to the exercise of its powers, the 
performance of its functions and the carrying out of its duties, the 
working procedures which should be followed and the divisions which 
should be set up by any committee in order to deal effectively with 
the work of the committee: Provided that no decision, or the process 
of arriving at such a decision, of the Committee on Amnesty 
regarding any application for amnesty shall be reviewed by the 
Commission;  

[Para. (e) substituted by s. 4 (a) of Act 87 of 1995.]  

[Date of commencement of para. (e) : 10 April 1996.]  

       (f)     direct any committee or subcommittee to make information which it 
has in its possession available to any other committee or 
subcommittee;  

[Date of commencement of para. (f) : 10 April 1996.]  

       (g)     direct the submission of and receive reports or interim reports from 
any committee, subcommittee or investigating unit;  

[Para. (g) substituted by s. 4 (b) of Act 87 of 1995.]  

[Date of commencement of para. (g) : 10 April 1996.]  

       (h)     have the administrative and incidental work connected with the 
exercise of its powers, the execution of its duties or the performance 
of its functions carried out by persons-  

          (i)     employed or appointed by it;  

          (ii)     seconded to its service by any department of State at the 
request of the Commission;  

[Sub-para. (ii) substituted by s. 35 (1) of Act 47 of 1997.]  

          (iii)     appointed by it for the performance of specified tasks;  

       (i)     in consultation with the Minister and through diplomatic channels, 
obtain permission from the relevant authority of a foreign country to 
receive evidence or gather information in or from that country;  

[Para. (i) substituted by s. 4 (c) of Act 87 of 1995.]  

[Date of commencement of para. (i) : 10 April 1996.]  

       (j)     enter into an agreement with any person, including any department of 
State, in terms of which the Commission will be authorized to make 
use of any of the facilities, equipment or personnel belonging to or 
under the control or in the employment of such person or 
department;  

       (k)     recommend to the President that steps be taken to obtain an order 
declaring a person to be dead;  

[Date of commencement of para. (k) : 10 April 1996.]  

       (l)     hold meetings at any place within or outside the Republic;  

       (m)     on its own initiative or at the request of any interested person 
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inquire or investigate into any matter in terms of this Act, including the 
disappearance of any person or group of persons.  

[Para. (m) substituted by s. 4 (e) of Act 87 of 1995.]  

[Date of commencement of para. (m) : 10 April 1996.]  

6     Certain powers shall be exercised in consultation with Minister  
 
    Subject to the provisions of section 45, any power referred to in section 5 (a) , (b) 
and (c) , and, if it is to be exercised outside the Republic, any power referred to in 
sections 5 (d) and (l) , 10 (1) and 29 (1), shall be exercised in consultation with the 
Minister.  

7     Constitution of Commission  
 
    (1) The Commission shall consist of not fewer than 11 and not more than 17 
commissioners, as may be determined by the President in consultation with the Cabinet.  
 
    (2) (a) The President shall appoint the commissioners in consultation with the 
Cabinet.  
 
    (b) The commissioners shall be fit and proper persons who are impartial and who do 
not have a high political profile: Provided that not more than two persons who are not 
South African citizens may be appointed as commissioners.  
 
    (3) The President shall make the appointment of the commissioners known by 
proclamation in the Gazette .  
 
    (4) The President shall designate one of the commissioners as the Chairperson, and 
another as the Vice-Chairperson, of the Commission.  
 
    (5) A commissioner appointed in terms of subsection (2) (a) shall, subject to the 
provisions of subsections (6) and (7), hold office for the duration of the Commission.  
 
    (6) A commissioner may at any time resign as commissioner by tendering his or her 
resignation in writing to the President.  
 
    (7) The President may remove a commissioner from office on the grounds of 
misbehaviour, incapacity or incompetence, as determined by the joint committee and 
upon receipt of an address from the National Assembly and an address from the Senate.  
 
    (8) If any commissioner tenders his or her resignation under subsection (6), or is 
removed from office under subsection (7), or dies, the President in consultation with the 
Cabinet, may fill the vacancy by appointing a person for the unexpired portion of the 
term of office of his or her predecessor or may allow the seat vacated as a result of a 
resignation, removal from office or death to remain vacant.  

8     Acting Chairperson of Commission  
 
    If both the Chairperson and Vice-Chairperson are absent or unable to perform their 
duties, the other commissioners shall from among their number nominate an Acting 
Chairperson for the duration of such absence or incapacity.  

9     Conditions of service, remuneration, allowances and other benefits of 
staff of Commission  
 
    (1) The persons appointed or employed by the Commission who are not officials of 
the State, shall receive such remuneration, allowances and other employment benefits 
and shall be appointed or employed on such terms and conditions and for such periods 
as the Commission with the approval of the Minister, granted in concurrence with the 
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Minister of Finance, may determine.  
 
    (2) (a) A document setting out the remuneration, allowances and other conditions of 
employment determined by the Commission in terms of subsection (1), shall be tabled in 
Parliament within 14 days after each such determination.  
 
    (b) If Parliament disapproves of any determination, such determination shall cease to 
be of force to the extent to which it is so disapproved.  
 
    (c) If a determination ceases to be of force as contemplated in paragraph (b) -  

       (i)     anything done in terms of such determination up to the date on which 
such determination ceases to be of force shall be deemed to have 
been validly done; and  

       (ii)     any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or 
incurred up to the said date under and by virtue of such 
determination, shall lapse upon the said date.  

10     Meetings, procedure at and quorum for meetings of Commission and 
recording of proceedings  
 
    (1) A meeting of the Commission shall be held at a time and place determined by the 
Chairperson of the Commission or, in the absence or inability of such Chairperson, by 
the Vice-Chairperson of the Commission or, in the absence or inability of both such 
Chairperson and Vice-Chairperson, by the Acting Chairperson of the Commission.  
 
    (2) Subject to section 40, the Commission shall have the power to determine the 
procedure for its meetings, including the manner in which decisions shall be taken.  
 
    (3) The Commission shall cause a record to be kept of its proceedings.  
 
    (4) (a) The quorum for the first meeting of the Commission shall be two less than the 
total number of the Commission.  
 
    (b) The Commission shall determine the quorum for any of its further meetings.  

[Sub-s. (4) substituted by s. 22 of Act 104 of 1996.]  

11     Principles to govern actions of Commission when dealing with victims  
 
    When dealing with victims the actions of the Commission shall be guided by the 
following principles:  

       (a)     Victims shall be treated with compassion and respect for their 
dignity;  

       (b)     victims shall be treated equally and without discrimination of any 
kind, including race, colour, gender, sex, sexual orientation, age, 
language, religion, nationality, political or other opinion, cultural 
beliefs or practices, property, birth or family status, ethnic or social 
origin or disability;  

       (c)     procedures for dealing with applications by victims shall be 
expeditious, fair, inexpensive and accessible;  

       (d)     victims shall be informed through the press and any other medium of 
their rights in seeking redress through the Commission, including 
information of-  

          (i)     the role of the Commission and the scope of its activities;  

          (ii)     the right of victims to have their views and submissions 
presented and considered at appropriate stages of the inquiry;  
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       (e)     appropriate measures shall be taken in order to minimize 
inconvenience to victims and, when necessary, to protect their 
privacy, to ensure their safety as well as that of their families and of 
witnesses testifying on their behalf, and to protect them from 
intimidation;  

       (f)     appropriate measures shall be taken to allow victims to communicate 
in the language of their choice;  

       (g)     informal mechanisms for the resolution of disputes, including 
mediation, arbitration and any procedure provided for by customary 
law and practice shall be applied, where appropriate, to facilitate 
reconciliation and redress for victims.  

[Date of commencement of s. 11: 10 April 1996.]  

CHAPTER 3  
INVESTIGATION OF HUMAN RIGHTS VIOLATION (ss 12-15)  

12     Committee on Human Rights Violations  
 
    There is hereby established a committee to be known as the Committee on Human 
Rights Violations, which shall in this Chapter be referred to as the Committee.  

13     Constitution of Committee  
 
    (1) The Committee shall consist of-  

       (a)     (i)     a Chairperson; and  

          (ii)     two Vice-Chairpersons,  

 
who shall be commissioners designated by the Commission;  

       (b)     such other commissioners as may be appointed by the Commission; 
and  

       (c)     not more than ten other members.  

[Para. (c) substituted by s. 5 (a) of Act 87 of 1995.]  

 
    (2) The Commission shall appoint, as the members referred to in subsection (1) (c) , 
South African citizens who are fit and proper persons and broadly representative of the 
South African community and shall, when making such appointments, give preference to 
persons possessing knowledge of the content and application of human rights or of 
investigative or fact-finding procedures.  
 
    (3) Any vacancies in the Committee shall be filled in accordance with this section.  

[Sub-s. (3) added by s. 5 (b) of Act 87 of 1995.]  

14     Powers, duties and functions of Committee  
 
    (1) In addition to the powers, duties and functions conferred on, imposed upon and 
assigned to it in this Act, and for the purpose of achieving the objectives of the 
Commission, referred to in section 3 (1) (a) , (c) and (d) -  

       (a)     the Committee shall-  

          (i)     institute the inquiries referred to in section 4 (a) ;  

          (ii)     gather the information and receive the evidence referred to in 
section 4 (b) ;  

          (iii)     determine the facts contemplated in section 4 (d) ;  
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          (iv)     take into account the gross violations of human rights for which 
indemnity has been granted during the period between 1 
March 1960 and the date of commencement of this Act or for 
which prisoners were released or had their sentences remitted 
for the sake of reconciliation and for the finding of peaceful 
solutions during that period;  

          (v)     record allegations and complaints of gross violations of human 
rights;  

       (b)     the Committee may-  

          (i)     collect or receive from any organisation, commission or person, 
articles relating to gross violations of human rights;  

          (ii)     make recommendations to the Commission with regard to the 
matters referred to in section 4 (f) , (g) or (h) ;  

          (iii)     make information which is in its possession available to a 
committee referred to in Chapter 4 or 5, a subcommittee or 
the investigating unit;  

          (iv)     submit to the Commission interim reports indicating the 
progress made by the Committee with its activities or with 
regard to any other particular matter in terms of this Act;  

[Sub-para. (iv) substituted by s. 6 (b) of Act 87 of 1995.]  

          (v)     exercise the powers referred to in Chapters 6 and 7.  

 
    (2) The Committee shall at the conclusion of its functions submit to the Commission a 
comprehensive report of all its activities and findings in connection with the performance 
of its functions and the carrying out of its duties in terms of this Act.  

[Date of commencement of s. 14: 10 April 1996.]  

15     Referrals to Committee on Reparation and Rehabilitation  
 
    (1) When the Committee finds that a gross violation of human rights has been 
committed and if the Committee is of the opinion that a person is a victim of such 
violation, it shall refer the matter to the Committee on Reparation and Rehabilitation for 
its consideration in terms of section 26.  
 
    (2) After a referral to the Committee on Reparation and Rehabilitation has been made 
by the Committee in terms of subsection (1), it shall, at the request of the Committee on 
Reparation and Rehabilitation, furnish that Committee with all the evidence and other 
information relating to the victim concerned or conduct such further investigation or 
hearing as the said Committee may require.  

[Date of commencement of s. 15: 10 April 1996.]  

CHAPTER 4  
AMNESTY MECHANISMS AND PROCEDURES (ss 16-22)  

16     Committee on Amnesty  
 
    There is hereby established a committee to be known as the Committee on Amnesty, 
which shall in this Chapter be referred to as the Committee.  

17     Constitution of Committee  
 
    (1) The Committee shall consist of a Chairperson, a Vice-Chairperson and such other 
members who are fit and proper persons, appropriately qualified, South African citizens 
and broadly representative of the South African community, as the President deems 
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necessary.  
[Sub-s. (1) substituted by s. 1 (a) of Act 18 of 1997, by s. 1 of Act 84 of 1997 and by s. 

1 of Act 33 of 1998.]  

 
    (2) The President shall appoint the Chairperson, the Vice-Chairperson and, after 
consultation with the Commission, the other members of the Committee: Provided that 
at least three of such other members of the Committee shall be commissioners.  

[Sub-s. (2) substituted by s. 1 (a) of Act 18 of 1997.]  

 
    (2A) (a) The Chairperson of the Committee may from among the members of the 
Committee establish a subcommittee, the chairperson of which shall be a judge as 
referred to in subsection (3), designated by the Chairperson of the Committee.  
 
    (b) Any subcommittee established in terms of paragraph (a) shall have the same 
powers, functions and duties as the Committee in relation to any application for amnesty 
submitted in terms of section 18, and to the person who submitted such application.  

[Sub-s. (2A) inserted by s. 1 (b) of Act 18 of 1997.]  

 
    (3) The Chairperson of the Committee shall be-  

       (a)     a judge as defined in section 1 (1) of the Judges' Remuneration and 
Conditions of Employment Act, 1989 (Act 88 of 1989); or  

       (b)     a judge who has been discharged from active service in terms of 
section 3 of the said Act.  

 
    (4) Any vacancies in the Committee shall be filled in accordance with this section.  

18     Applications for granting of amnesty  
 
    (1) Any person who wishes to apply for amnesty in respect of any act, omission or 
offence on the grounds that it is an act associated with a political objective, shall within 
12 months from the date of the proclamation referred to in section 7 (3), or such 
extended period as may be prescribed, submit such an application to the Commission in 
the prescribed form.  
 
    (2) The Committee shall give priority to applications of persons in custody and shall 
prescribe measures in respect of such applications after consultation with the Minister 
and the Minister of Correctional Services.  

[Date of commencement of s. 18: 10 April 1996.]  

19     Committee shall consider applications for amnesty  
 
    (1) Upon receipt of any application for amnesty, the Committee may return the 
application to the applicant and give such directions in respect of the completion and 
submission of the application as may be necessary or request the applicant to provide 
such further particulars as it may deem necessary.  
 
    (2) The Committee shall investigate the application and make such enquiries as it 
may deem necessary.  

[Sub-s. (2) amended by s. 8 (a) of Act 87 of 1995.]  

 
    (3) After such investigation-  

       (a)     the Committee may-  

          (i)     inform the applicant that the application, judged on the 
particulars or further particulars contained in the application or 
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provided by the applicant or revealed as a result of enquiries made by the 
Committee, if any, does not relate to an act associated with a 
political objective;  

          (ii)     afford the applicant the opportunity to make a further 
submission; and  

          (iii)     decide whether the application, judged on the particulars 
referred to in subparagraph (i), and in such further submission, 
relates to such an act associated with a political objective,  

          and if it is satisfied that the application does not relate to such an act, in 
the absence of the applicant and without holding a hearing refuse the 
application and inform the applicant accordingly; or  

[Para. (a) amended by s. 8 (b) of Act 87 of 1995.]  

       (b)     the Committee may, if it is satisfied that-  

          (i)     the requirements mentioned in section 20 (1) have been 
complied with;  

          (ii)     there is no need for a hearing; and  

          (iii)     the act, omission or offence to which the application relates, 
does not constitute a gross violation of human rights,  

          in the absence of the applicant and without holding a hearing, grant 
amnesty and inform the applicant accordingly.  

[Para. (b) amended by s. 8 (e) of Act 87 of 1995.]  

[Sub-s. (3) amended by s. 8 (b) of Act 87 of 1995.]  

 
    (4) If an application has not been dealt with in terms of subsection (3), the 
Committee shall conduct a hearing as contemplated in Chapter 6 and shall, subject to 
the provisions of section 33-  

       (a)     in the prescribed manner, notify the applicant and any victim or 
person implicated, or having an interest in the application, of the 
place where and the time when the application will be heard and 
considered;  

       (b)     inform the persons referred to in paragraph (a) of their right to be 
present at the hearing and to testify, adduce evidence and submit 
any article to be taken into consideration;  

       (c)     deal with the application in terms of section 20 or 21 by granting or 
refusing amnesty.  

 
    (5) (a) The Committee shall, for the purpose of considering and deciding upon an 
application referred to in subsection (1), have the same powers as those conferred upon 
the Commission in section 5 (l) and (m) and Chapters 6 and 7.  
 
    (b) Notwithstanding the provisions of section 18 (1), the Committee may consider 
jointly the individual applications in respect of any particular act, omission or offence to 
which such applications relate.  
 
    (6) If the act, omission or offence which is the subject of an application under section 
18 constitutes the ground of any claim in civil proceedings instituted against the person 
who submitted that application, the court hearing that claim may at the request of such 
person, if it is satisfied that the other parties to such proceedings have been informed of 
the request and afforded the opportunity to address the court or to make further 
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submissions in this regard, suspend those proceedings pending the consideration and 
disposal of the application.  

[Sub-s. (6) substituted by s. 8 (g) of Act 87 of 1995.]  

 
    (7) If the person who submitted an application under section 18 is charged with any 
offence constituted by the act or omission to which the application relates, or is standing 
trial upon a charge of having committed such an offence, the Committee in consultation 
with the attorney-general concerned, may request the appropriate authority to postpone 
the proceedings pending the consideration and disposal of the application [for amnesty 

].  
[Sub-s. (7) substituted by s. 8 (h) of Act 87 of 1995.]  

 
    (8) (a) Subject to the provisions of section 33, the applications, documentation in 
connection therewith, further information and evidence obtained before and during an 
investigation by the Commission, the deliberations conducted in order to come to a 
decision or to conduct a hearing contemplated in section 33, shall be confidential.  
 
    (b) Subject to the provisions of section 33, the confidentiality referred to in paragraph 
(a) shall lapse when the Commission decides to release such information or when the 
hearing commences.  

[Date of commencement of s. 19: 10 April 1996.]  

20     Granting of amnesty and effect thereof  
 
    (1) If the Committee, after considering an application for amnesty, is satisfied that-  

       (a)     the application complies with the requirements of this Act;  

       (b)     the act, omission or offence to which the application relates is an act 
associated with a political objective committed in the course of the 
conflicts of the past in accordance with the provisions of subsections 
(2) and (3); and  

       (c)     the applicant has made a full disclosure of all relevant facts,  

 
it shall grant amnesty in respect of that act, omission or offence.  
 
    (2) In this Act, unless the context otherwise indicates, 'act associated with a 
political objective' means any act or omission which constitutes an offence or delict 
which, according to the criteria in subsection (3), is associated with a political objective, 
and which was advised, planned, directed, commanded, ordered or committed within or 
outside the Republic during the period 1 March 1960 to the cut-off date, by-  

       (a)     any member or supporter of a publicly known political organisation or 
liberation movement on behalf of or in support of such organisation 
or movement, bona fide in furtherance of a political struggle waged 
by such organisation or movement against the State or any former 
state or another publicly known political organisation or liberation 
movement;  

       (b)     any employee of the State or any former state or any member of the 
security forces of the State or any former state in the course and 
scope of his or her duties and within the scope of his or her express 
or implied authority directed against a publicly known political 
organisation or liberation movement engaged in a political struggle 
against the State or a former state or against any members or 
supporters of such organisation or movement, and which was 
committed bona fide with the object of countering or otherwise 
resisting the said struggle;  

* 
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       (c)     any employee of the State or any former state or any member of the 
security forces of the State or any former state in the course and 
scope of his or her duties and within the scope of his or her express 
or implied authority directed-  

          (i)     in the case of the State, against any former state; or  

          (ii)     in the case of a former state, against the State or any other 
former state,  

          whilst engaged in a political struggle against each other or against any 
employee of the State or such former state, as the case may be, and 
which was committed bona fide with the object of countering or 
otherwise resisting the said struggle;  

       (d)     any employee or member of a publicly known political organisation or 
liberation movement in the course and scope of his or her duties and 
within the scope of his or her express or implied authority directed 
against the State or any former state or any publicly known political 
organisation or liberation movement engaged in a political struggle 
against that political organisation or liberation movement or against 
members of the security forces of the State or any former state or 
members or supporters of such publicly known political organisation 
or liberation movement, and which was committed bona fide in 
furtherance of the said struggle;  

       (e)     any person in the performance of a coup d' état to take over the 
government of any former state, or in any attempt thereto;  

       (f)     any person referred to in paragraph (b) , (c) and (d) , who on 
reasonable grounds believed that he or she was acting in the course 
and scope of his or her duties and within the scope of his or her 
express or implied authority;  

[Para. (f) substituted by s. 9 of Act 87 of 1995.]  

       (g)     any person who associated himself or herself with any act or 
omission committed for the purposes referred to in paragraphs (a) , 
(b) , (c) , (d) , (e) and (f) .  

 
    (3) Whether a particular act, omission or offence contemplated in subsection (2) is an 
act associated with a political objective, shall be decided with reference to the following 
criteria:  

       (a)     The motive of the person who committed the act, omission or 
offence;  

       (b)     the context in which the act, omission or offence took place, and in 
particular whether the act, omission or offence was committed in the 
course of or as part of a political uprising, disturbance or event, or in 
reaction thereto;  

       (c)     the legal and factual nature of the act, omission or offence, including 
the gravity of the act, omission or offence;  

       (d)     the object or objective of the act, omission or offence, and in 
particular whether the act, omission or offence was primarily directed 
at a political opponent or State property or personnel or against 
private property or individuals;  

       (e)     whether the act, omission or offence was committed in the execution 
of an order of, or on behalf of, or with the approval of, the 
organisation, institution, liberation movement or body of which the 
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person who committed the act was a member, an agent or a supporter; and  

       (f)     the relationship between the act, omission or offence and the political 
objective pursued, and in particular the directness and proximity of 
the relationship and the proportionality of the act, omission or 
offence to the objective pursued,  

 
but does not include any act, omission or offence committed by any person referred to in 
subsection (2) who acted-  

       (i)     for personal gain: Provided that an act, omission or offence by any 
person who acted and received money or anything of value as an 
informer of the State or a former state, political organisation or 
liberation movement, shall not be excluded only on the grounds of 
that person having received money or anything of value for his or 
her information; or  

       (ii)     out of personal malice, ill-will or spite, directed against the victim of 
the acts committed.  

 
    (4) In applying the criteria contemplated in subsection (3), the Committee shall take 
into account the criteria applied in the Acts repealed by section 48.  
 
    (5) The Commission shall inform the person concerned and, if possible, any victim, of 
the decision of the Committee to grant amnesty to such person in respect of a specified 
act, omission or offence and the Committee shall submit to the Commission a record of 
the proceedings, which may, subject to the provisions of this Act, be used by the 
Commission.  
 
    (6) The Commission shall forthwith by proclamation in the Gazette make known the 
full names of any person to whom amnesty has been granted, together with sufficient 
information to identify the act, omission or offence in respect of which amnesty has been 
granted.  

[Sub-s. (6) substituted by s. 23 of Act 104 of 1996.]  

 
    (7) (a) No person who has been granted amnesty in respect of an act, omission or 
offence shall be criminally or civilly liable in respect of such act, omission or offence and 
no body or organisation or the State shall be liable, and no person shall be vicariously 
liable, for any such act, omission or offence.  
 
    (b) Where amnesty is granted to any person in respect of any act, omission or 
offence, such amnesty shall have no influence upon the criminal liability of any other 
person contingent upon the liability of the first-mentioned person.  
 
    (c) No person, organisation or state shall be civilly or vicariously liable for an act, 
omission or offence committed between 1 March 1960 and the cut-off date by a person 
who is deceased, unless amnesty could not have been granted in terms of this Act in 
respect of such an act, omission or offence.  
 
    (8) If any person-  

       (a)     has been charged with and is standing trial in respect of an offence 
constituted by the act or omission in respect of which amnesty is 
granted in terms of this section; or  

       (b)     has been convicted of, and is awaiting the passing of sentence in 
respect of, or is in custody for the purpose of serving a sentence 
imposed in respect of, an offence constituted by the act or omission 
in respect of which amnesty is so granted,  
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the criminal proceedings shall forthwith upon publication of the proclamation referred to 
in subsection (6) become void or the sentence so imposed shall upon such publication 
lapse and the person so in custody shall forthwith be released.  
 
    (9) If any person has been granted amnesty in respect of any act or omission which 
formed the ground of a civil judgment which was delivered at any time before the 
granting of the amnesty, the publication of the proclamation in terms of subsection (6) 
shall not affect the operation of the judgment in so far as it applies to that person.  
 
    (10) Where any person has been convicted of any offence constituted by an act or 
omission associated with a political objective in respect of which amnesty has been 
granted in terms of this Act, any entry or record of the conviction shall be deemed to be 
expunged from all official documents or records and the conviction shall for all purposes, 
including the application of any Act of Parliament or any other law, be deemed not to 
have taken place: Provided that the Committee may recommend to the authority 
concerned the taking of such measures as it may deem necessary for the protection of 
the safety of the public.  

[Date of commencement of s. 20: 10 April 1996.]  

21     Refusal of amnesty and effect thereof  
 
    (1) If the Committee has refused any application for amnesty, it shall as soon as 
practicable notify-  

       (a)     the person who applied for amnesty;  

       (b)     any person who is in relation to the act, omission or offence 
concerned, a victim; and  

       (c)     the Commission,  

 
in writing of its decision and the reasons for its refusal.  
 
    (2) (a) If any criminal or civil proceedings were suspended pending a decision on an 
application for amnesty, and such application is refused, the court concerned shall be 
notified accordingly.  
 
    (b) No adverse inference shall be drawn by the court concerned from the fact that the 
proceedings which were suspended pending a decision on an application for amnesty, 
are subsequently resumed.  

[Date of commencement of s. 21: 10 April 1996.]  

22     Referrals to Committee on Reparation and Rehabilitation  
 
    (1) Where amnesty is granted to any person in respect of any act, omission or offence 
and the Committee is of the opinion that a person is a victim in relation to that act, 
omission or offence, it shall refer the matter to the Committee on Reparation and 
Rehabilitation for its consideration in terms of section 26.  
 
    (2) Where amnesty is refused by the Committee and if it is of the opinion that-  

       (a)     the act, omission or offence concerned constitutes a gross violation of 
human rights; and  

       (b)     a person is a victim in the matter,  

 
it shall refer the matter to the Committee on Reparation and Rehabilitation for 
consideration in terms of section 26.  

[Date of commencement of s. 22: 10 April 1996.]  
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CHAPTER 5  
REPARATION AND REHABILITATION OF VICTIMS (ss 23-27)  

23     Committee on Reparation and Rehabilitation  
 
    There is hereby established a committee to be known as the Committee on 
Reparation and Rehabilitation, which shall in this Chapter be referred to as the 
Committee.  

24     Constitution of Committee  
 
    (1) The Committee shall consist of-  

       (a)     a Chairperson;  

       (b)     a Vice-Chairperson;  

       (c)     not more than five other members; and  

       (d)     in addition to the commissioners referred to in subsection (2), such 
other commissioners as may be appointed to the Committee by the 
Commission.  

 
    (2) Commissioners designated by the Commission shall be the Chairperson and Vice-
Chairperson of the Committee.  
 
    (3) The Commission shall for the purpose of subsection (1) (c) appoint as members of 
the Committee fit and proper persons who are appropriately qualified, South African 
citizens and broadly representative of the South African community.  

[Sub-s. (3) substituted by s. 11 (a) of Act 87 of 1995.]  

 
    (4) Any vacancies in the Committee shall be filled in accordance with this section.  

[Sub-s. (4) added by s. 11 (b) of Act 87 of 1995.]  

25     Powers, duties and functions of Committee  
 
    (1) In addition to the powers, duties and functions in this Act and for the purpose of 
achieving the Commission's objectives referred to in section 3(1) (c) and (d) -  

       (a)     the Committee shall-  

          (i)     consider matters referred to it by-  

             (aa)     the Commission in terms of section 5 (e) ;  
             (bb)     the Committee on Human Rights Violations in terms of 

section 15 (1); and  
             (cc)     the Committee on Amnesty in terms of section 22 (1);  

          (ii)     gather the evidence referred to in section 4 (b) ;  

       (b)     the Committee may-  

          (i)     make recommendations which may include urgent interim 
measures as contemplated in section 4 (f) (ii), as to 
appropriate measures of reparation to victims;  

          (ii)     make recommendations referred to in section 4 (h) ;  

          (iii)     prepare and submit to the Commission interim reports in 
connection with its activities;  

          (iv)     may exercise the powers referred to in section 5 (l) and (m) 
and Chapters 6 and 7.  
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    (2) The Committee shall submit to the Commission a final comprehensive report on 
its activities, findings and recommendations.  

[Date of commencement of s. 25: 10 April 1996.]  

26     Applications for reparation  
 
    (1) Any person referred to the Committee in terms of section 25 (1) (a) (i) may apply 
to the Committee for reparation in the prescribed form.  

[Sub-s. (1) substituted by s. 13 of Act 87 of 1995.]  

 
    (2) (a) The Committee shall consider an application contemplated in subsection (1) 
and may exercise any of the powers conferred upon it by section 25.  
 
    (b) In any matter referred to the Committee, and in respect of which a finding as to 
whether an act, omission or offence constitutes a gross violation of human rights is 
required, the Committee shall refer the matter to the Committee on Human Rights 
Violations to deal with the matter in terms of section 14.  
 
    (3) If upon consideration of any matter or application submitted to it under subsection 
(1) and any evidence received or obtained by it concerning such matter or application, 
the Committee is of the opinion that the applicant is a victim, it shall, having regard to 
criteria as prescribed, make recommendations as contemplated in section 25 (1) (b) (i) 
in an endeavour to restore the human and civil dignity of such victim.  

[Date of commencement of s. 26: 10 April 1996.]  

27     Parliament to consider recommendations with regard to reparation of 
victims  
 
    (1) The recommendations referred to in section 4 (f) (i) shall be considered by the 
President with a view to making recommendations to Parliament and making 
regulations.  
 
    (2) The recommendations referred to in subsection (1) shall be considered by the 
joint committee and the decisions of the said joint committee shall, when approved by 
Parliament, be implemented by the President by making regulations.  
 
    (3) The regulations referred to in subsection (2)-  

       (a)     shall-  

          (i)     determine the basis and conditions upon which reparation shall 
be granted;  

          (ii)     determine the authority responsible for the application of the 
regulations; and  

       (b)     may-  

          (i)     provide for the revision and, in appropriate cases, the 
discontinuance or reduction of any reparation;  

          (ii)     prohibit the cession, assignment or attachment of any 
reparation in terms of the regulations, or the right to any such 
reparation;  

          (iii)     determine that any reparation received in terms of the 
regulations shall not form part of the estate of the recipient 
should such estate be sequestrated; and  

          (iv)     provide for any other matter which the President may deem fit 
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to prescribe in order to ensure an efficient application of the regulations.  

 
    (4) The joint committee may also advise the President in respect of measures that 
should be taken to grant urgent interim reparation to victims.  

[Date of commencement of s. 27: 10 April 1996.]  

CHAPTER 6  
INVESTIGATIONS AND HEARINGS BY COMMISSION (ss 28-35)  

28     Commission may establish investigating unit  
 
    (1) The Commission may establish an investigating unit which shall consist of such 
persons, including one or more commissioners, as may be determined by the 
Commission.  
 
    (2) The period of appointment of such members shall be determined by the 
Commission at the time of appointment, but such period may be extended or curtailed 
by the Commission.  
 
    (3) The Commission shall appoint a commissioner as the head of the investigating 
unit.  
 
    (4) (a) The investigating unit shall investigate any matter falling within the scope of 
the Commission's powers, functions and duties, subject to the directions of the 
Commission, and shall at the request of a committee investigate any matter falling 
within the scope of the powers, functions and duties of that committee, subject to the 
directions of the committee.  
 
    (b) The investigating unit shall in the performance of its functions follow such 
procedure as may be determined by the Commission or the committee concerned, as the 
case may be.  
 
    (5) Subject to section 33, no article or information obtained by the investigating unit 
shall be made public, and no person except a member of the investigating unit, the 
Commission, the committee concerned or a member of the staff of the Commission shall 
have access to such article or information until such time as the Commission or the 
committee determines that it may be made public or until the commencement of any 
hearing in terms of this Act which is not held behind closed doors.  

29     Powers of Commission with regard to investigations and hearings  
 
    (1) The Commission may for the purposes of or in connection with the conduct of an 
investigation or the holding of a hearing, as the case may be-  

       (a)     at any time before the commencement or in the course of such 
investigation or hearing conduct an inspection in loco ;  

       (b)     by notice in writing call upon any person who is in possession of or 
has the custody of or control over any article or other thing which in 
the opinion of the Commission is relevant to the subject matter of 
the investigation or hearing to produce such article or thing to the 
Commission, and the Commission may inspect and, subject to 
subsection (3), retain any article or other thing so produced for a 
reasonable time;  

       (c)     by notice in writing call upon any person to appear before the 
Commission and to give evidence or to answer questions relevant to 
the subject matter of the investigation or the hearing;  

[Para. (c) substituted by s. 24 (a) of Act 104 of 1996.]  
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       (d)     in accordance with section 32 seize any article or thing referred to in 
paragraph (b) which is relevant to the subject matter of the 
investigation or hearing.  

 
    (2) A notice referred to in subsection (1) shall specify the time when and the place 
where the person to whom it is directed shall appear, shall be signed by a commissioner, 
shall be served by a member of the staff of the Commission or by a sheriff, by delivering 
a copy thereof to the person concerned or by leaving it at such person's last known place 
of residence or business, and shall specify the reason why the article is to be produced 
or the evidence is to be given.  
 
    (3) If the Commission is of the opinion that the production of any article in the 
possesion [sic] or custody or under the control of the State, any department of State, 
the Auditor-General or any Attorney-General may adversely affect any intended or 
pending judicial proceedings or the conduct of any investigation carried out with a view 
to the institution of judicial proceedings, the Commission shall take steps aimed at the 
prevention of any undue delay in or the disruption of such investigation or proceedings.  
 
    (4) The Commission may require any person who in compliance with a requirement in 
terms of this section appears before it, to take the oath or to make an affirmation and 
may through the Chairperson or any member of the staff of the Commission administer 
the oath to or accept an affirmation from such person.  
 
    (5) No person other than a commissioner, a member of the staff of the Commission 
or any person required to produce any article or to give evidence shall be entitled or be 
permitted to attend any investigation conducted in terms of this section, and the 
Commission may, having due regard to the principles of openness and transparency, 
declare that any article produced or information furnished at such investigation shall not 
be made public until the Commission determines otherwise or, in the absence of such a 
determination, until the article is produced or the information is furnished at a hearing in 
terms of this Act, or at any proceedings in any court of law.  
[Sub-s. (5) substituted by s. 24 (b) of Act 104 of 1996 and by s. 20 of Act 34 of 1998.]  

[Date of commencement of s. 29: 10 April 1996.]  

30     Procedure to be followed at investigations and hearings of 
Commission, committees and subcommittees  
 
    (1) The Commission and any committee or subcommittee shall in any investigation or 
hearing follow the prescribed procedure or, if no procedure has been prescribed, the 
procedure determined by the Commission, or, in the absence of such a determination, in 
the case of a committee or subcommitte [sic], the procedure determined by the 
committee or subcommittee, as the case may be.  
 
    (2) If during any investigation by or any hearing before the Commission-  

       (a)     any person is implicated in a manner which may be to his or her 
detriment;  

[Para. (a) substituted by s. 15 (a) of Act 87 of 1995.]  

       (b)     the Commission contemplates making a decision which may be to the 
detriment of a person who has been so implicated;  

       (c)     it appears that any person may be a victim,  

[Para. (c) substituted by s. 15 (b) of Act 87 of 1995.]  

 
the Commission shall, if such person is available, afford him or her an opportunity to 
submit representations to the Commission within a specified time with regard to the 
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matter under consideration or to give evidence at a hearing of the Commission.  
[Date of commencement of s. 30: 10 April 1996.]  

31     Compellability of witnesses and inadmissibility of incriminating 
evidence given before Commission  
 
    (1) Any person who is questioned by the Commission in the exercise of its powers in 
terms of this Act, or who has been subpoenaed to give evidence or to produce any 
article at a hearing of the Commission shall, subject to the provisions of subsections (2), 
(3) and (5), be compelled to produce any article or to answer any question put to him or 
her with regard to the subject-matter of the hearing notwithstanding the fact that the 
article or his or her answer may incriminate him or her.  
 
    (2) A person referred to in subsection (1) shall only be compelled to answer a 
question or to produce an article which may incriminate him or her if the Commission 
has issued an order to that effect, after the Commission-  

       (a)     has consulted with the attorney-general who has jurisdiction;  

       (b)     has satisfied itself that to require such information from such a 
person is reasonable, necessary and justifiable in an open and 
democratic society based on freedom and equality; and  

       (c)     has satisfied itself that such a person has refused or is likely to refuse 
to answer a question or produce an article on the grounds that such 
an answer or article might incriminate him or her.  

 
    (3) Any incriminating answer or information obtained or incriminating evidence 
directly or indirectly derived from a questioning in terms of subsection (1) shall not be 
admissible as evidence against the person concerned in criminal proceedings in a court 
of law or before any body or institution established by or under any law: Provided that 
incriminating evidence arising from such questioning shall be admissible in criminal 
proceedings where the person is arraigned on a charge of perjury or a charge 
contemplated in section 39 (d) (ii) of this Act or in section 319 (3) of the Criminal 
Procedure Act, 1955 ( Act 56 of 1955 ).  
 
    (4) Subject to the provisions of this section, the law regarding privilege as applicable 
to a witness summoned to give evidence in a criminal case in a court of law shall apply 
in relation to the questioning of a person in terms of subsection (1).  
 
    (5) Any person appearing before the Commission by virtue of the provisions of 
subsection (1) shall be entitled to peruse any article referred to in that subsection, which 
was produced by him or her, as may be reasonably necessary to refresh his or her 
memory.  

[Date of commencement of s. 31: 10 April 1996.]  

32     Entry upon premises, search for and seizure and removal of certain 
articles or other things  
 
    (1) Any commissioner, member of the staff of the Commission or police officer 
authorized thereto by a commissioner may on the authority of an entry warrant, issued 
in terms of subsection (2), enter upon any premises in or upon which any article or 
thing-  

       (a)     which is concerned with or is upon reasonable grounds suspected to 
be concerned with any matter which is the subject of any 
investigation in terms of this Act;  

       (b)     which contains, or is upon reasonable grounds suspected to contain, 
information with regard to any such matter, is or is upon reasonable 
grounds suspected to be,  
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and may on the authority of a search warrant, issued in terms of subsection (2)-  

       (i)     inspect and search such premises and there make such inquiries as 
he or she may deem necessary;  

       (ii)     examine any article or thing found in or upon such premises;  

       (iii)     request from the person who is in control of such premises or in 
whose possession or under whose control any article or thing is when 
it is found, or who is upon reasonable grounds believed to have 
information with regard to any article or thing, an explanation or 
information;  

       (iv)     make copies of or extracts from any such article found upon or in 
such premises;  

       (v)     seize any article or thing found upon or in such premises which he or 
she upon reasonable grounds suspects to be an article or thing 
mentioned in paragraph (a) or (b) ;  

       (vi)     after having issued a receipt in respect thereof remove any article or 
thing found on such premises and suspected upon reasonable 
grounds to be an article or thing mentioned in paragraph (a) or (b) , 
and retain such article or thing for a reasonable period for the 
purpose of further examination or, in the case of such article, the 
making of copies thereof or extracts therefrom: Provided that any 
article or thing that has been so removed, shall be returned as soon 
as possible after the purpose of such removal has been 
accomplished.  

 
    (2) An entry or search warrant referred to in subsection (1) shall be issued by a judge 
of the Supreme Court or by a magistrate who has jurisdiction in the area where the 
premises in question are situated, and shall only be issued if it appears to the judge or 
magistrate from information on oath that there are reasonable grounds for believing that 
an article or thing mentioned in paragraph (a) or (b) of subsection (1) is upon or in such 
premises, and shall specify which of the acts mentioned in paragraph (b) (i) to (vi) of 
that subsection may be performed thereunder by the person to whom it is issued.  
 
    (3) A warrant issued in terms of this section shall be executed by day unless the 
person who issues the warrant authorizes the execution thereof by night at times which 
shall be reasonable and any entry upon or search of any premises in terms of this 
section shall be conducted with strict regard to decency and order, including-  

       (a)     a person's right to, respect for and the protection of his or her 
dignity;  

       (b)     the right of a person to freedom and security; and  

       (c)     the right of a person to his or her personal privacy.  

[Sub-s. (3) amended by s. 16 (c) of Act 87 of 1995.]  

 
    (4) Any person executing a warrant in terms of this section shall immediately before 
commencing with the execution-  

       (a)     identify himself or herself to the person in control of the premises, if 
such person is present, and hand to such person a copy of the 
warrant or, if such person is not present, affix such copy to a 
prominent place on the premises;  

       (b)     supply such person at his or her request with particulars regarding 
his or her authority to execute such a warrant.  
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    (5) (a) Any commissioner, or any member of the staff of the Commission or police 
officer at the request of a commissioner, may without a warrant enter upon any 
premises, other than a private dwelling, and exercise the powers referred to in 
subsection (1) (b) (i) up to and including (vi)-  

       (i)     if the person who is competent to do so consents to such entry, 
search, seizure and removal; or  

       (ii)     if he or she upon reasonable grounds believes that-  

          (aa)     the required warrant will be issued to him or her in terms of 
subsection (2) if he or she were to apply for such warrant; 
and  

          (bb)     the delay caused by the obtaining of any such warrant would 
defeat the object of the entry, search, seizure and removal.  

[Para. (a) amended by s. 16 (d) of Act 87 of 1995.]  

 
    (b) Any entry and search in terms of paragraph (a) shall be executed by day, unless 
the execution thereof by night is justifiable and necessary.  
 
    (6) (a) Any person who may on the authority of a warrant issued in terms of 
subsection (2), or under the provisions of subsection (5), enter upon and search any 
premises, may use such force as may be reasonably necessary to overcome resistance 
to such entry or search.  
 
    (b) No person may enter upon or search any premises unless he or she has audibly 
demanded admission to the premises and has notified the purpose of his or her entry, 
unless such person is upon reasonable grounds of the opinion that any article or thing 
may be destroyed if such admission is first demanded and such purpose is first notified.  
 
    (7) If during the execution of a warrant or the conducting of a search in terms of this 
section, a person claims that an article found on or in the premises concerned contains 
privileged information and refuses the inspection or removal of such article, the person 
executing the warrant or conducting the search shall, if he or she is of the opinion that 
the article contains information which is relevant to the investigation and that such 
information is necessary for the investigation or hearing, request the registrar of the 
Supreme Court which has jurisdiction or his or her delegate, to seize and remove that 
article for safe custody until a court of law has made a ruling on the question whether 
the information concerned is privileged or not.  
 
    (8) A warrant issued in terms of this section may be issued on any day and shall be of 
force until-  

       (a)     it is executed; or  

       (b)     it is cancelled by the person who issued it or, if such person is not 
available, by any person with like authority; or  

       (c)     the expiry of one month from the day of its issue; or  

       (d)     the purpose for the issuing of the warrant has lapsed,  

 
whichever may occur first.  

[Date of commencement of s. 32: 10 April 1996.]  

33     Hearings of Commission to be open to public  
 
    (1) (a) Subject to the provisions of this section, the hearings of the Commission shall 
be open to the public.  
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    (b) If the Commission, in any proceedings before it, is satisfied that-  
       (i)     it would be in the interest of justice; or  

       (ii)     there is a likelihood that harm may ensue to any person as a result 
of the proceedings being open,  

 
it may direct that such proceedings be held behind closed doors and that the public or 
any category thereof shall not be present at such proceedings or any part thereof: 
Provided that the Commission shall permit any victim who has an interest in the 
proceedings concerned, to be present.  
 
    (c) An application for proceedings to be held behind closed doors may be brought by 
a person referred to in paragraph (b) and such application shall be heard behind closed 
doors.  
 
    (d) The Commission may at any time review its decision with regard to the question 
whether or not the proceedings shall be held behind closed doors.  
 
    (2) Where the Commission under subsection (1) (b) on any grounds referred to in 
that subsection directs that the public or any category thereof shall not be present at 
any proceedings or part thereof, the Commission may, subject to the provisions of 
section 20 (6)-  

       (a)     direct that no information relating to the proceedings, or any part 
thereof held behind closed doors, shall be made public in any 
manner;  

       (b)     direct that no person may, in any manner, make public any 
information which may reveal the identity of any witness in the 
proceedings;  

       (c)     give such directions in respect of the record of proceedings as may be 
necessary to protect the identity of any witness:  

 
Provided that the Commission may authorize the publication of so much information as it 
considers would be just and equitable.  

[Date of commencement of s. 33: 10 April 1996.]  

34     Legal representation  
 
    (1) Any person questioned by an investigation unit and any person who has been 
subpoenaed or called upon to appear before the Commission is entitled to appoint a 
legal representative.  
 
    (2) The Commission may, in order to expedite proceedings, place reasonable 
limitations with regard to the time allowed in respect of the cross-examination of 
witnesses or any address to the Commission.  
 
    (3) The Commission may appoint a legal representative, at a tariff to be prescribed, 
to appear on behalf of the person concerned if it is satisfied that the person is not 
financially capable of appointing a legal representative himself or herself, and if it is of 
the opinion that it is in the interests of justice that the person be represented by a legal 
representative.  

[Sub-s. (3) substituted by s. 17 of Act 87 of 1995.]  

 
    (4) A person referred to in subsection (1) shall be informed timeously of his or her 
right to be represented by a legal representative.  

[Date of commencement of s. 34: 10 April 1996.]  
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35     Limited witness protection programme  
 
    (1) The Minister shall, in consultation with the Commission, promote the 
establishment of a witness protection programme in order to provide for the protection 
and safety of witnesses in any manner when necessary.  
 
    (2) The witness protection programme contemplated in subsection (1) shall be 
prescribed by the President as soon as possible after the date referred to in section 7 
(3).  
 
    (3) The regulations providing for a witness protection programme shall-  

       (a)     provide for, among others, the appointment of a private person or 
the secondment of an official or employee of any department of 
State in terms of the Public Service Act, 1994 ( Proclamation 103 of 
1994 ), to act as the witness protector; and  

       (b)     be Tabled in Parliament for approval.  

 
    (4) (a) Until such time as the witness protection programme has been established the 
President may, in consultation with the Minister and the Commission, prescribe interim 
measures to be followed in order to provide for the protection and the safety of a 
witness: Provided that the provisions of section 185 of the Criminal Procedure Act, 1977 
( Act 51 of 1977 ), shall, with the necessary changes, apply in the absence of such 
interim measures.  
 
    (b) The interim measures contemplated in paragraph (a) shall be Tabled in Parliament 
for approval.  
 
    (5) In this section-  
 
    'witness' means a person who wishes to give evidence, gives evidence or gave 
evidence for the purposes of this Act and includes any member of his or her family or 
household whose safety is being threatened by any person or group of persons, whether 
known to him or her or not, as a result thereof.  

CHAPTER 7  
GENERAL PROVISIONS (ss 36-49)  

36     Independence of Commission  
 
    (1) The Commission, its commissioners and every member of its staff shall function 
without political or other bias or interference and shall, unless this Act expressly 
otherwise provides, be independent and separate from any party, government, 
administration, or any other functionary or body directly or indirectly representing the 
interests of any such entity.  
 
    (2) To the extent that any of the personnel of the entities referred to in subsection (1) 
may be involved in the activities of the Commission, such personnel will be accountable 
solely to the Commission.  
 
    (3) (a) If at any stage during the course of proceedings at any meeting of the 
Commission it appears that a commissioner has or may have a financial or personal 
interest which may cause a substantial conflict of interests in the performance of his or 
her functions as such a commissioner, such a commissioner shall forthwith and fully 
disclose the nature of his or her interest and absent himself or herself from that meeting 
so as to enable the remaining commissioners to decide whether the commissioner 
should be precluded from participating in the meeting by reason of that interest.  
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    (b) Such a disclosure and the decision taken by the remaining commissioners shall be 
entered on the record of the proceedings.  
 
    (4) If a commissioner fails to disclose any conflict of interest as required by 
subsection (3) and is present at a meeting of the Commission or in any manner 
participates in the proceedings, such proceedings in relation to the relevant matter shall, 
as soon as such non-disclosure is discovered, be reviewed and be varied or set aside by 
the Commission without the participation of the commissioner concerned.  
 
    (5) Every commissioner and member of a committee shall-  

       (a)     notwithstanding any personal opinion, preference or party affiliation, 
serve impartially and independently and perform his or her duties in 
good faith and without fear, favour, bias or prejudice;  

       (b)     serve in a full-time capacity to the exclusion of any other duty or 
obligation arising out of any other employment or occupation or the 
holding of another office: Provided that the Commission may exempt 
a commissioner from the provisions of this paragraph.  

 
    (6) No commissioner or member of a committee shall-  

       (a)     by his or her membership of the Commission, association, statement, 
conduct or in any other manner jeopardize his or her independence 
or in any other manner harm the credibility, impartiality or integrity 
of the Commission;  

       (b)     make private use of or profit from any confidential information gained 
as a result of his or her membership of the Commission or a 
committee; or  

       (c)     divulge any such information to any other person except in the course 
of the performance of his or her functions as such a commissioner or 
member of a committee.  

37     Commission to decide on disclosure of identity of applicants and 
witnesses  
 
    Subject to the provisions of sections 20 (6), 33 and 35 the Commission shall, with 
due regard to the purposes of this Act and the objectives and functions of the 
Commission, decide to what extent, if at all, the identity of any person who made an 
application under this Act or gave evidence at the hearing of such application or at any 
other inquiry or investigation under this Act may be disclosed in any report of the 
Commission.  

[Date of commencement of s. 37: 10 April 1996.]  

38     Confidentiality of matters and information  
 
    (1) Every commissioner and every member of the staff of the Commission shall, with 
regard to any matter dealt with by him or her, or information which comes to his or her 
knowledge in the exercise, performance or carrying out of his or her powers, functions or 
duties as such a commissioner or member, preserve and assist in the preservation of 
those matters which are confidential in terms of the provisions of this Act or which have 
been declared confidential by the Commission.  
 
    (2) (a) Every commissioner and every member of the staff of the Commission shall, 
upon taking office, take an oath or make an affirmation in the form specified in 
subsection (6).  
 
    (b) A commissioner shall take the oath or make the affirmation referred to in 
paragraph (a) before the Chairperson of the Commission or, in the case of the 
Chairperson, before the Vice-Chairperson.  
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    (c) A member of the staff of the Commission shall take the oath or make the 
affirmation referred to in paragraph (a) before a commissioner.  
 
    (3) No commissioner shall, except for the purpose of the exercise of his or her 
powers, the performance of his or her functions or the carrying out of his or her duties 
or when required by a court of law to do so, or under any law, disclose to any person 
any information acquired by him or her as such a commissioner or while attending any 
meeting of the Commission.  
 
    (4) Subject to the provisions of subsection (3) and sections 20 (6) and 33, no person 
shall disclose or make known any information which is confidential by virtue of any 
provision of this Act.  
 
    (5) No person who is not authorized thereto by the Commission shall have access to 
any information which is confidential by virtue of any provision of this Act.  
 
    (6) For the purposes of this section the oath or affirmation shall be in the following 
form:  

    'I, A B, hereby declare under oath/solemnly affirm that I understand and shall honour 
the obligation of confidentiality imposed upon me by any provision of the 
Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995, and shall not act in 
contravention thereof.'  

39     Offences and penalties  
 
    Any person who-  

       (a)     anticipates any finding of the Commission regarding an investigation 
in a manner calculated to influence its proceedings or such findings;  

       (b)     does anything calculated improperly to influence the Commission in 
respect of any matter being or to be considered by the Commission 
in connection with an investigation;  

       (c)     does anything in relation to the Commission which, if done in relation 
to a court of law, would constitute contempt of court;  

       (d)     (i)     hinders the Commission, any commissioner or member of 
the staff of the Commission in the exercise, performance or 
carrying out of its, his or her powers, functions or duties under 
this Act;  

          (ii)     wilfully furnishes the Commission, any such commissioner or 
member with any information which is false or misleading;  

       (e)     (i)     having been subpoenaed in terms of this Act, without 
sufficient cause fails to attend at the time and place specified 
in the subpoena, or fails to remain in attendance until the 
conclusion of the meeting in question or until excused from 
further attendance by the person presiding at that meeting, or 
fails to produce any article in his or her possession or custody 
or under his or her control;  

          (ii)     having been subpoenaed in terms of this Act, without sufficient 
cause refuses to be sworn or to make affirmation as a witness 
or fails or refuses to answer fully and satisfactorily to the best 
of his or her knowledge and belief any question lawfully put to 
him or her;  

       (f)     fails to perform any act as required in terms of sections 37 (6) and 
39;  
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       (g)     discloses any confidential information in contravention of any 
provision of this Act;  

       (h)     destroys any article relating to or in anticipation of any investigation 
or proceedings in terms of this Act,  

 
shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine, or to imprisonment for a 
period not exceeding two years or to both such fine and such imprisonment.  

40     Regulations  
 
    (1) The President may make regulations-  

       (a)     prescribing anything required to be prescribed for the proper 
application of this Act;  

       (b)     prescribing the remuneration and allowances and other benefits, if 
any, of commissioners: Provided that such remuneration shall not be 
less than that of a judge of the Supreme Court of South Africa;  

       (c)     determining the persons who shall for the purposes of this Act be 
regarded as the dependants or relatives of victims;  

       (d)     providing, in the case of interim measures for urgent reparation 
payable over a period of time, for the revision, and, in appropriate 
cases, for the discontinuance or reduction of any reparation so paid;  

       (e)     prohibiting the cession, attachment or assignment of any such 
reparation so granted;  

       (f)     determining that any such reparation received in terms of a 
recommendation shall not form part of the estate of the recipient, 
should such estate be sequestrated;  

       (g)     providing for the payment or reimbursement of expenses incurred in 
respect of travel and accommodation by persons attending any 
hearing of the Commission in compliance with a subpoena issued in 
terms of this Act;  

       (h)     with regard to any matter relating to the affairs of the Fund, 
established in terms of section 42;  

       (h A )     with regard to any matter which may be necessary for the 
effective allocation of the amounts as contemplated in section 42 
(2A).  

[Para. (h A ) inserted by s. 1 of Act 23 of 2003.]  

       (i)     with regard to any matter which the President deems necessary or 
expedient to prescribe in order to achieve the objects of this Act.  

 
    (2) Any regulation made in terms of subsection (1) which may result in the 
expenditure of State money shall be made in consultation with the Minister and the 
Minister of Finance.  

41     Liability of Commission, commissioners and members of staff  
 
    (1) Subject to the provisions of subsection (2), the State Liability Act, 1957 ( Act 20 
of 1957 ), shall apply, with the necessary changes, in respect of the Commission, a 
member of its staff and a commissioner, and in such application a reference in that Act 
to 'the State' shall be construed as a reference to 'the Commission', and a reference to 
'the Minister of the department concerned' shall be construed as a reference to the 
Chairperson of the Commission.  
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    (2) No-  

       (a)     commissioner;  

       (b)     member of the staff of the Commission; or  

       (c)     person who performs any task on behalf of the Commission,  

 
shall be liable in respect of anything reflected in any report, finding, point of view or 
recommendation made or expressed in good faith and submitted or made known in 
terms of this Act.  

42     President's Fund  
 
    (1) The President may, in such manner as he or she may deem fit, in consultation 
with the Minister and the Minister of Finance, establish a Fund into which shall be paid-  

       (a)     all money appropriated by Parliament for the purposes of the Fund; 
and  

       (b)     all money donated or contributed to the Fund or accruing to the Fund 
from any source.  

 
    (2) There shall be paid from the Fund all amounts payable to victims by way of 
reparation in terms of regulations made by the President.  
 
    (2A) There shall be paid from the Fund all amounts payable by way of reparations 
towards the rehabilitation of communities as prescribed.  

[Sub-s. (2A) inserted by s. 2 of Act 23 of 2003.]  

 
    (2B) Any funds or property which, by a trust, donation or bequest vests or accrues in 
the Fund, shall be dealt with in accordance with the conditions of such trust, donation or 
bequest.  

[Sub-s. (2B) inserted by s. 2 of Act 23 of 2003.]  

 
    (3) Any money of the Fund which is not required for immediate use may be invested 
with a financial institution approved by the Minister of Finance and may be withdrawn 
when required.  
 
    (4) Any unexpended balance of the money of the Fund at the end of a financial year, 
shall be carried forward as a credit to the Fund for the next financial year.  
 
    (5) The administrative work, including the receipt of money appropriated by 
Parliament for, or donated for the purposes of, the Fund or accruing to the Fund from 
any source, and the making of payments from the Fund in compliance with a 
recommendation in terms of this Act, shall be performed by officers in the Public Service 
designated by the Minister.  
 
    (6) The Minister shall appoint an officer designated under subsection (5) as 
accounting officer in respect of the Fund.  
 
    (7) The Auditor-General shall audit the Fund and all financial statements relating 
thereto, and the provisions of section 6 of the Auditor-General Act, 1989 (Act 52 of 
1989), shall apply in respect of any such audit.  

43     Completion of work and dissolution of Commission  
 
    (1) (a) Subject to subsection (2), the Commission shall complete its work on 31 July 
1998.  

Page 30 of 39PROMOTION OF NATIONAL UNITY AND RECONCILIATION ACT 34 OF 19...

6/1/2010http://juta/nxt/print.asp?NXTScript=nxt/gateway.dll&NXTHost=juta&function=fullact...



 
    (b) The Commission shall, within three months after 31 July 1998, submit a report to 
the President, whereafter its activities shall be suspended until it is reconvened by the 
President in terms of subsection (3).  
 
    (c) The Commissioners whose activities are suspended shall not receive any 
remuneration whilst their activities are so suspended.  
 
    (2) Notwithstanding the provisions of subsection (1)-  

       (a)     the Committee on Amnesty referred to in section 16 shall continue 
with its functions in terms of this Act until a date determined by the 
President by proclamation in the Gazette ; and  

       (b)     for the duration of the period referred to in paragraph (a) -  

          (i)     the Chairperson or the Deputy Chairperson of the Commission 
shall continue to represent the Commission for the purposes of 
any legal proceedings instituted by or against the Commission;  

          (ii)     the Committee on Amnesty shall also exercise the powers and 
perform the duties and functions of the Committee on Human 
Rights Violations established by section 12, and of the 
Committee on Reparation and Rehabilitation established by 
section 23, in respect of-  

             (aa)     responses to matters commenced before 14 December 
1997 by the said Committees, but not yet finalised by 
31 July 1998, excluding any inquiries or hearings in 
terms of section 29; and  

             (bb)     matters emanating from the consideration of 
applications for amnesty by the Committee on 
Amnesty;  

          (iii)     the President may, subject to section 17 (2) and from the 
ranks of the existing commissioners, appoint not more than 
two further commissioners to the Committee on Amnesty to 
assist in the exercising of the powers and the performance of 
the duties and functions referred to in subparagraph (ii); and  

          (iv)     the Chairperson of the Committee on Amnesty shall submit 
quarterly reports to the President in respect of its activities.  

 
    (3) The President shall, by proclamation in the Gazette -  

       (a)     reconvene the Commission for the purpose of completing its final 
report after the Committee on Amnesty has completed its work;  

       (b)     determine a date for the dissolution of the Commission.  

 
    (4) The provisions of section 44 shall also be applicable in respect of the report 
referred to in subsection (1) (b) .  

[S. 43 amended by s. 2 of Act 84 of 1997 and substituted by s. 2 of Act 33 of 1998.]  

44     Publication of final report of Commission  
 
    The President shall, in such manner as he or she may deem fit, bring the final report 
of the Commission to the notice of the Nation, among others, by laying such report, 
within two months after having received it, upon the Table in Parliament.  

[Date of commencement of s. 44: 10 April 1996.]  

45     Approach to and review by joint committee of, and reports to, 
Parliament  
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    (1) (a) The Commission may, at any time, approach the joint committee with regard 
to any matter pertaining to the functions and powers of the Commission.  
 
    (b) The Minister may at any time approach the joint committee with regard to any 
matter pertaining to functions and powers which may be performed or exercised by him 
or her in terms of this Act.  
 
    (c) The joint committee may at any time review any regulation made under section 
40 and request the President to amend certain regulations or to make further 
regulations in terms of that section.  
 
    (2) The Commission shall submit to Parliament half-yearly financial reports: Provided 
that the Commission may, at any time, submit a financial report to Parliament on 
specific or general matters if-  

       (a)     it deems it necessary;  

       (b)     it deems it in the public interest;  

       (c)     it requires the urgent attention of, or an intervention by, Parliament;  

       (d)     it is requested to do so by the Speaker of the National Assembly or 
the President of the Senate.  

46     Chief executive officer, secretaries, expenditure and estimates of 
Commission  
 
    (1) The Commission shall appoint in its service a person as the chief executive officer 
of the Commission and four other persons as secretaries to the Commission, the 
Committee on Human Rights Violations, the Committee on Amnesty and the Committee 
on Reparation and Rehabilitation, respectively.  
 
    (2) The chief executive officer-  

       (a)     shall for the purposes of section 15 of the Exchequer Act, 1975 ( Act 
66 of 1975 ), be the accounting officer in respect of all State moneys 
received in respect of and paid out of the account of the Commission 
referred to in subsection (4), and shall keep proper accounting 
records of all financial transactions of the Commission;  

       (b)     shall carry out such duties and perform such functions as the 
Commission may from time to time impose upon or assign to him or 
her in order to achieve the objectives of the Commission.  

 
    (3) The expenses in connection with the exercise of the powers, the performance of 
the functions and the carrying out of the duties of the Commission shall be defrayed out 
of money appropriated by Parliament for that purpose.  
 
    (4) The Commission shall, in consultation with the Minister of Finance, open an 
account with a banking institution, into which shall be deposited all moneys appropriated 
as mentioned in subsection (3) and from which all money required to pay for the 
expenses so mentioned shall be paid.  
 
    (5) (a) The Commission shall within three months from the date referred to in section 
7 (3), for the first financial year, and thereafter in each financial year for the following 
financial year, in a format determined by the Audit Commission established by section 2 
of the Audit Arrangements Act, 1992 (Act 122 of 1992), prepare the necessary estimate 
of revenue and expenditure of the Commission, which shall, after consultation with the 
said Audit Commission, be submitted to the Minister for his or her approval, granted in 
concurrence with the Minister of Finance, for furtherance in terms of subsection (3).  
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    (b) The Commission shall not incur any expenditure which exceeds the total amount 
approved in terms of paragraph (a) .  
 
    (6) As from the date on which the Commission is dissolved in terms of section 43 (3) 
and after all the expenses referred to in subsection (3) have been paid, the account 
opened in terms of subsection (4) shall be closed and the balance of the moneys 
deposited into that account, if any, shall be transferred to the fiscus .  
 
    (7) (a) Upon the dissolution of the Commission, subject to subsection (6), all assets, 
including intellectual property rights, monies and liabilities of the Commission, shall 
revert to the Department of Justice to be dealt with according to law.  
 
    (b) The Minister shall-  

       (i)     have the authority to wind up the affairs of the Commission; and  

       (ii)     for the purposes of any legal relationships, including legal 
proceedings involving the Commission, be the legal successor of the 
Commission.  

[Sub-s. (7) added by s. 3 of Act 33 of 1998.]  

47     Consequences of dissolution  
 
    (1) Notwithstanding the dissolution of the Commission in terms of section 43 (3), the 
President's Fund shall continue to exist until a date fixed by the President by 
proclamation in the Gazette , whereupon all the funds and property which vested in the 
President's Fund immediately prior to that date shall be transferred to the Disaster Relief 
Fund referred to in Chapter II of the Fund Raising Act, 1978 ( Act 107 of 1978 ), and 
shall vest in the Disaster Relief Fund.  

[Sub-s. (1) substituted by s. 4 of Act 33 of 1998.]  

 
    (2) After the date referred to in subsection (1), all the funds and property which 
would have accrued to the President's Fund, if the Commission had not been dissolved, 
shall vest in the Disaster Relief Fund.  
 
    (3) Any funds or property which, by trust, donation or bequest were vested in, or 
would have accrued to, the President's Fund, and which vest in the Disaster Relief Fund 
in terms of subsection (1), shall be dealt with by the board of the Disaster Relief Fund in 
accordance with the conditions of such trust, donation or bequest.  
 
    (4) As from the date referred to in subsection (1) the liabilities incurred by the 
Commission or the President's Fund in terms of this Act, shall pass to the Disaster Relief 
Fund: Provided that such a liability shall be defrayed only from funds or property which 
vest in the Disaster Relief Fund in terms of this section.  
 
    (5) No transfer duty, stamp duty or registration fees shall be payable in respect of the 
acquisition of any funds or property in terms of this section.  

[Date of commencement of s. 47: 10 April 1996.]  

47A     Minister may appoint subcommittee on amnesty after dissolution of 
Commission  
 
    (1) If, after the dissolution of the Commission, it appears that any matter that was 
dealt with by the Committee on Amnesty or any subcommittee thereof contemplated in 
section 17 (2A) needs to be dealt with further or anew as a result of-  

       (a)     any order or finding of a competent court; or  

       (b)     any settlement agreement reached pursuant to pending litigation 
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emanating from such a matter,  

 
the Minister may, by notice in the Gazette , appoint a subcommittee as contemplated in 
section 17 (2A) to deal with the matter in such manner as may be required.  
 
    (2) A subcommittee appointed in terms of subsection (1) must consist of a judge as 
referred to in section 17 (3), as chairperson, and two other members, who are fit and 
proper persons.  
 
    (3) A subcommittee appointed in terms of subsection (1) shall have all the powers to 
deal with the matter for which it was appointed that a subcommittee referred to in 
section 17 (2A) would have had prior to the dissolution of the Commission.  
 
    (4) The Minister may, after consultation with the Minister of Finance, authorize the 
expenditure with regard to the functioning of the subcommittee and may determine how 
the expenditure is to be regulated.  
 
    (5) The Director-General of the Department of Justice and Constitutional 
Development shall provide the necessary administrative support, including staff required 
by the subcommittee for the performance of its functions.  
 
    (6) If a subcommittee appointed in terms of subsection (1) grants amnesty to any 
person, the Minister shall by notice in the Gazette , make known the full names of any 
person to whom amnesty has been granted, together with sufficient information to 
identify the act, omission or offence in respect of which amnesty has been granted.  
 
    (7) If a subcommittee has refused to grant amnesty to any person, the provisions of 
section 21 shall apply, with the necessary changes required by the context.  

[S. 47A inserted by s. 3 of Act 23 of 2003.]  

47B     Minister may appoint other committees  
 
    (1) If, after the dissolution of the Commission, it appears that any other committee 
referred to in this Act, other than the Committee on Amnesty or any subcommittee 
thereof, needs to deal with a matter arising from the consideration of any matter by a 
subcommittee appointed in terms of section 47A (1), the Minister may, by notice in the 
Gazette , appoint a committee to deal with the matter in such manner as may be 
required.  
 
    (2) A committee appointed in terms of subsection (1) may consist of one or more fit 
and proper persons.  
 
    (3) A committee appointed in terms of subsection (1) shall have all the powers to deal 
with the matter for which it was appointed that the corresponding committee in terms of 
this Act would have had prior to the dissolution of the Commission.  
 
    (4) The provisions of section 47A (4) and (5) apply, with the necessary changes 
required by the context, in respect of a committee appointed in terms of subsection (1).  
 
    (5) Where a committee is appointed in terms of subsection (1) that performs the 
functions of a Committee on Reparation and Rehabilitation in order to consider a matter 
referred to it by a subcommittee appointed in terms of section 47A (1), that committee 
shall, if it is of the opinion that-  

       (a)     the person is a victim, recommend to the Minister that such person 
be entitled to reparation as prescribed; or  

       (b)     a determination needs to be made whether a person is a victim and 
whether an act, omission or offence constitutes a gross violation of 
human rights, refer the matter to a committee referred to in 
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subsection (6).  

 
    (6) Where a committee is appointed in terms of subsection (1) that performs the 
functions of a Committee on Human Rights Violations in order to determine a gross 
violation of human rights as contemplated in subsection (5) (b) , and the committee is of 
the opinion that-  

       (a)     a gross violation of human rights has been committed; and  

       (b)     a person is a victim of such violation,  

 
it shall recommend to the committee appointed to perform the functions of a Committee 
on Reparation and Rehabilitation to forward such person's name to the Minister, who 
shall deal with the recommendation in terms of subsection (5) (a) .  

[S. 47B inserted by s. 3 of Act 23 of 2003.]  

47C     Further powers of Minister after dissolution of Commission  
 
    (1) The Minister may, after the dissolution of the Commission, in order to correct any 
error contained in any notice, proclamation or any other publication issued in terms of 
this Act, excluding the final report by the Commission, amend by way of notice in the 
Gazette a publication so made.  
 
    (2) Subsection (1) does not detract from the general nature of section 46 (7) (b) .  

[S. 47C inserted by s. 3 of Act 23 of 2003.]  

48     Acts repealed  
 
    (1) The Indemnity Act, 1990 (Act 35 of 1990), the Indemnity Amendment Act, 1992 
(Act 124 of 1992), and the Further Indemnity Act, 1992 (Act 151 of 1992), are hereby 
repealed.  
 
    (2) Any indemnity granted under the provisions of the Indemnity Act, 1990, the 
Indemnity Amendment Act, 1992, or the Further Indemnity Act, 1992, shall remain in 
force notwithstanding the repeal of those Acts.  
 
    (3) Any temporary immunity or indemnity granted under an Act repealed in terms of 
subsection (1) shall remain in force for a period of 12 months after the date referred to 
in section 7 (3) notwithstanding the repeal of that Act.  

[Date of commencement of s. 48: 1 June 1996.]  

49     Short title and commencement  
 
    This Act shall be called the Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995, 
and shall come into operation on a date fixed by the President by proclamation in the 
Gazette .  

PROMOTION OF NATIONAL UNITY AND RECONCILIATION 
AMENDMENT ACT 87 OF 1995  

[ASSENTED TO 11 OCTOBER 1995]     [DATE OF COMMENCEMENT: 16 OCTOBER 1995]  

(English text signed by the President)  

ACT  

 
To amend the Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995, to 
effect improvements in both the English and the Afrikaans texts; and to provide 
for matters connected therewith.  
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1     Amends section 1 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 , as follows: paragraph (a) substitutes the definition of 'prescribe'; paragraph (b) 
substitutes in the Afrikaans text the definition of 'veiligheidsmagte'; and paragraph (c) 
substitutes in the Afrikaans text subsection (2).  
 
2     Amends section 3 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 , as follows: paragraph (a) substitutes in the Afrikaans text subsection (1) (c) ; 
and paragraph (b) substitutes subsection (3) (e) .  
 
3     Amends section 4 in the Afrikaans text of the Promotion of National Unity and 
Reconciliation Act 34 of 1995 by substituting paragraph (g) .  
 
4     Amends section 5 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 , as follows: paragraph (a) substitutes paragraph (e) ; paragraph (b) substitutes 
paragraph (g) ; paragraph (c) substitutes paragraph (i); paragraph (d) substitutes 
paragraph (j) in the Afrikaans text; and paragraph (e) substitutes paragraph (m) .  
 
5     Amends section 13 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 , as follows: paragraph (a) substitutes subsection (1) (c) ; and paragraph (b) adds 
subsection (3).  
 
6     Amends section 14 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 , as follows: paragraph (a) substitutes in the Afrikaans text subsection (1) (a) (ii); 
paragraph (b) substitutes subsection (1) (b) (iv); and paragraph (c) substitutes 
subsection (2) in the Afrikaans text.  
 
7     Amends section 18 in the Afrikaans text of the Promotion of National Unity and 
Reconciliation Act 34 of 1995 by substituting subsection (1).  
 
8     Amends section 19 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 , as follows: paragraph (a) deletes the proviso to subsection (2); paragraph (b) 
substitutes in subsection (3) the words preceding paragraph (a) (i); paragraph (c) 
substitutes in the Afrikaans text subsection (3) (a) (i); paragraph (d) substitutes in the 
Afrikaans text subsection (3) (a) (iii); paragraph (e) substitutes in subsection (3) the 
words preceding paragraph (b) (i); paragraph (f) substitutes in the Afrikaans text 
subsection (4); paragraph (g) substitutes subsection (6); and paragraph (h) substitutes 
subsection (7).  
 
9     Amends section 20 (2) of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 
of 1995 by substituting paragraph (f) .  
 
10     Amends section 21 in the Afrikaans text of the Promotion of National Unity and 
Reconciliation Act 34 of 1995 , as follows: paragraph (a) substitutes the words 
proceeding subsection (1) (a) ; and paragraph (b) substitutes subsection (2) (a) .  
 
11     Amends section 24 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 , as follows: paragraph (a) substitutes subsection (3); and paragraph (b) adds 
subsection (4).  
 
12     Amends section 25 in the Afrikaans text of the Promotion of National Unity and 
Reconciliation Act 34 of 1995 by substituting subsection (2).  
 
13     Amends section 26 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 by substituting subsection (1).  
 
14     Amends section 29 in the Afrikaans text of the Promotion of National Unity and 
Reconciliation Act 34 of 1995 , as follows: paragraph (a) substitutes subsection (1) (b) ; 
and paragraph (b) substitutes subsection (1) (d) .  
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15     Amends section 30 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 , as follows: paragraph (a) substitutes subsection (2) (a) ; paragraph (b) 
substitutes subsection (2) (c) ; and paragraph (c) substitutes in the Afrikaans text the 
words following upon subsection (2) (c) .  
 
16     Amends section 32 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 , as follows: paragraph (a) substitutes in the Afrikaans text subsection (1) (b) ; 
paragraph (b) substitutes in the Afrikaans text subsection (2); paragraph (c) substitutes 
in subsection (3) the words preceding paragraph (a) ; and paragraph (d) substitutes in 
subsection (5) (a) the words preceding subparagraph (i).  
 
17     Amends section 34 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 by substituting subsection (3).  
 
18     Substitutes section 35 in the Afrikaans text of the Promotion of National Unity and 
Reconciliation Act 34 of 1995 .  
 
19     Substitutes the long title of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 
34 of 1995 .  
 
20     Short title  
 
    This Act shall be called the Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment 
Act, 1995.  

PROMOTION OF NATIONAL UNITY AND RECONCILIATION 
AMENDMENT ACT 18 OF 1997  

[ASSENTED TO 26 JUNE 1997]     [DATE OF COMMENCEMENT: 27 JUNE 1997]  

(Afrikaans text signed by the President)  

ACT  

To amend the Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 
1995, so as to further regulate the composition of the Committee 

on Amnesty; and to provide for matters connected therewith.  

 
1     Amends section 17 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 , as follows: paragraph (a) substitutes subsections (1) and (2); and paragraph (b) 
inserts subsection 2A.  

2     Short title  

 
    This Act shall be called the Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment 
Act, 1997.  

PROMOTION OF NATIONAL UNITY AND RECONCILIATION SECOND 
AMENDMENT ACT 84 OF 1997  

[ASSENTED TO 26 NOVEMBER 1997]     [DATE OF COMMENCEMENT: 10 DECEMBER 1997]  

(Afrikaans text signed by the President)  

as amended by  

Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment Act 33 of 1998  

ACT  

 
To amend the Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995, so as 
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to further regulate the composition of the Committee on Amnesty; to extend 
the period within which the Commission shall complete its work; and to provide 
for matters connected therewith.  
 
1     Amends section 17 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 by substituting subsection (1).  
 
2     Amends section 43 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 by substituting subsection (1).  
 
3     ......  

[S. 3 repealed by s. 5 of Act 33 of 1998.]  

 
4     Short title  
 
    This Act shall be called the Promotion of National Unity and 
Reconciliation Second Amendment Act, 1997.  

PROMOTION OF NATIONAL UNITY AND RECONCILIATION 
AMENDMENT ACT 33 OF 1998  

[ASSENTED TO 24 JUNE 1998]     [DATE OF COMMENCEMENT: 30 APRIL 1998]  

(English text signed by the President)  

ACT  

 
To amend the Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995, so as 
to further regulate the constitution of the Committee on Amnesty; to provide 
for the suspension of the activities of the Truth and Reconciliation Commission 
pending the completion of its work by the Committee on Amnesty; to extend 
the powers of the Committee on Amnesty and the period within which the 
Committee on Amnesty shall complete its work; to further regulate the 
consequences of the dissolution of the Commission; and to provide for matters 
connected therewith.  
 
1     Amends section 17 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 by substituting subsection (1).  
 
2     Substitutes section 43 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 
of 1995 .  
 
3     Amends section 46 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 by adding subsection (7).  
 
4     Amends section 47 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 by substituting subsection (1).  
 
5     Repeals section 3 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Second 
Amendment Act 84 of 1997 .  
 
6     Short title and commencement  
 
    This Act is called the Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment Act, 
1998, and shall be deemed to have come into operation on 30 April 1998.  

PROMOTION OF NATIONAL UNITY AND RECONCILIATION 
AMENDMENT ACT 23 OF 2003  

[ASSENTED TO 1 OCTOBER 2003]     [DATE OF COMMENCEMENT: 1 OCTOBER 2003]  
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(English text signed by the President)  

ACT  

 
To amend the Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995, so as 
to allow payments from the President's Fund towards the rehabilitation of 
communities; to make provision regarding funds and property vesting in or 
accruing to the Fund subject to conditions; to provide for the appointment of 
committees after the dissolution of the Commission; and to confer additional 
powers on the Minister; and to provide for matters connected therewith.  
 
1     Amends section 40 (1) of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 
of 1995 by inserting paragraph (h A ) .  
 
2     Amends section 42 of the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 
1995 by inserting subsections (2A) and (2B).  
 
3     Inserts sections 47A, 47B and 47C in the Promotion of National Unity and 
Reconciliation Act 34 of 1995 .  
 
4     Short title and commencement  
 
    This Act is called the Promotion of National Unity and Reconciliation Amendment Act, 
2003, and comes into operation on 1 October 2003 or on such earlier date as may be 
fixed by the President by proclamation in the Gazette .  

© 2005 Juta and Company, Ltd. 
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Annex 2 – Llistat Inicial de Potencials Comissionats per 
a la Comissió de la Veritat i Reconciliació aportats per 
part d’Institucions civils i religioses nacionals i 
internacionals 
 

Document Original extret del SouthAfricanHistoryArchives. Inclou notes manuscrites 
d’un dels 7 membres (es desconeix) del panel d’experts encarregat de fer la tria final. 

 

 





 



 



 







 



 



 



 









 



 



 



 



 



 



 



 



 





 







 



Annex 3 – Documents originals de la CVR 
 
Comitè de Violacions de Drets Humans (CVDH)  
Comitè d’Amnisties (CA) 
Departament de Justícia en aplicació de la demanda de reparacions 
urgents demanades pel Comitè de Reparacions i Rehabilitació (CRR) 
 
Documents Originals extret del SouthAfricanHistoryArchives i dels HistoricArchives de 
la Universitat de Witswatersrand. S’Inclou per aquest ordre: 

CVDH 

1. Document de Sol·licitud manuscrita al Comitè de Violacions de Drets Humans per 
part d’un ciutadà per tal que es valorés el cas per ser considerat com a víctima. Us 
del formulari oficial. 

2. Document de Sol·licitud mecanografiat al Comitè de Violacions de Drets Humans 
per part d’un ciutadà per tal que es valorés el cas per ser considerat com a víctima. 
Sol·licitud informal sense emprar el format oficial. (S’inclou document previ 
manuscrit d’autorització per a que sigui desclassificat) 

3. Document de les vistes especials sobre Winnie Mandela. WinnieHearings. 
Documents desclassificats d’acusació. (S’inclou document previ manuscrit 
d’autorització per a que sigui desclassificat) 

4. Document sobre vistes temàtiques. Les presons 
• Doc. de demanda d’Informació a la població i experts en general. 
• Doc. de correspondència amb persones que podien estar-hi directament 

interessades. 

CA 

5. Acusament de rebut d’una sol·licitud d’Amnistia amb la sol.licitud. 
6. Procediment d’Amnistia complet.  

o Sol·licitud d’Amnistia amb us del Formulari Oficial. 
o Doc demanant més informació. 
o Resposta manuscrita a la demanda de més informació 
o Document amb concreció d’informació de resultes d’una trucada de telèfon. 
o Notificació del dia en la que es farà la vista pública del cas. 
o Document d’Atorgament d’amnistia 
o Document de Justificació de l’Amnistia 
o Document de Proclamació de l’Amnistia. 

7. Document de Sol·licitud d’Amnistia. Ús del Formulari Oficial (llengua zulu) 
8. Document de sol·licitud de major informació per part de la CVR a un sol·licitant 

d’amnistia 

Departament de Justícia: 

9. Document de pagament de Reparacions Interines 



















































































































































































<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


