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ARGENTINA – EN DANSK GUIDE
Argentina er et gigantisk land, og denne guidebog beskriver
alle de mest spændende områder og emner.

ARGENTINA ER:

Tangodanse og fransk arkitektur i Buenos Aires
Vandfaldene Iguazú og jesuitterruiner
Dansk-argentinske skoler, kirker og fester
Pingviner, søelefanter og hvaler ved Valdés
Patagoniens endeløse stepper og Ildlandets nærhed med Antarktis
Gletsjere, stejle tinder og koloniale småbyer i Andesbjergene
Vinslotte i Mendoza og kødkvæg på pampaen
Snakkesalige argentinere der inviterer på mate

FORFATTEREN
Hans Erik Rasmussen
(f.1963) kom første gang til
Argentina i 1981 på et turnerende gymnastikhold.
Han faldt for landet og
vendte gentagne gange
tilbage for bl.a. at arbejde
på et idrætsinstitut og på
en gård ejet af en danskargentiner.
Senest har forfatteren
besøgt Argentina adskillige gange med sin
familie for at interviewe
efterkommere af de danske udvandrere og for at
researche til denne bog.
Hans Erik Rasmussen har
skrevet en lang række
bøger om Sydamerika og
holder multimedieforedrag om sine rejser og
dansk-argentinernes integration. Se mere på:
www.hans-erik-rasmussen.dk

DENNE BOG

Et så gigantisk land som Argentina er umuligt at opleve fuldt og helt
på én, endsige et helt livs rejser. At beskrive landet udførligt i én bog
er selvfølgelig også umuligt - og har heller ikke været min intention. I
stedet beskriver jeg de mest spændende steder og emner så dækkende
som muligt, og sætter specielt fokus på “det danske” i Argentina.
Jeg ønsker alle en “buen viaje - god rejse!”
Hans Erik Rasmussen

SKAL DU TIL ARGENTINA?

Så klik ind og besøg min portal argentinarejse.dk og se, om de rejser,
som jeg arrangerer til og leder i Argentina, passer til dine ønsker.
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Hans Erik Rasmussen i Jujuy,
landets nordligste provins.
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VELKOMMEN TIL ARGENTINA
Argentina er som et gigantisk overflødighedshorn af vandfald,
isklædte bjerge, skove, søer, stepper og gletsjere. I landets
rygrad, Andesbjerene, troner Aconcagua, der er det højeste
bjerg udenfor Himalaya. Landets befolkning er ligeså mangfoldig, da den består af efterkommere af immigranter fra alverdens lande.

FRA JUNGLE TIL GLETSJER

Tangodansere og fransk arkitektur i Buenos Aires. Pingviner, søelefanter og hvaler ved Valdés. Snakkesalige argentinere der inviterer på
mate. Vin fra Mendoza og kødkvæg på pampaen. Dansk-argentinske
skoler og kirker. Gletsjere, Andesbjergene og vandfaldene Iguazú.
Listen over højdepunkter på en rejse i Argentina er så lang som landet
selv.
Andesbjergene er Argentinas rygrad, der fra Ildlandet i syd til
Bolivia i nord danner grænse til Chile. Undervejs varierer bjergenes
form, farve, højde og vegetation i en sådan grad, at en rejse op
gennem bjergene ad den legendariske Ruta 40 er én lang perlerække af
overraskelser og åbenbaringer. Tårnlignende kerner fra borteroderede
vulkaner, snedækkede toppe på kantede klipper, sandstensformationer
og forvitrede bjerge adskiller dale med vilde bevoksninger fra sydbøg
til kæmpekaktus.
Argentinas to største naturlige vidundere er på mange måder
hinandens modsætning. I nordøst buldrer Iguazuvandfaldenes brune
vandmasser ud over de sorte basaltklipper i junglens fugtige varme, og
i sydvest glider gletsjernes blålige is langsomt ud i de iskolde søer på
kanten af den tørre patagonske steppe.
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SØLVLANDET
Ordet argentina er en
afledning af ordet argentum, der er det latinske
navn for sølv. Navnet
skyldes en søfarer fra
Venedig, der i spansk
tjeneste i 1526 fik fingrene
i sølvbarrer ved den flod,
som han navngav Río de
la Plata, Sølvfloden.

Iguazúvandfaldene danner
grænse mellem Argentina
og Brasilien, og bør besøges
fra begge sider.

Den gigantiske gletsjer Perito
Moreno er et af de flotteste
rejsemål i det sydligste
Argentina.

Ved Atlanterhavskysten søger den sydlige rethval ind til Valdéshalvøen
for at føde sine unger. Samme sted jager spækhuggeren søløveunger på
kysten, der også søelefanternes eneste ynglested i verden. Ved Iguazú
og i Salta kæmper de sidste vilde jaguarer for deres overlevelse i regnskoven, der bliver mindre og mindre.
Landets naturlige attraktioner er placeret langs grænserne og
kysterne. Inde i landet dominerer Patagoniens vidtstrakte buskstepper i
syd, pampaens enorme marker i midten og Chacoens kratskove i nord.
Hovedstaden, Buenos Aires, med 13 millioner indbyggere er Latinamerikas tredjestørste by efter Mexico City og Sao Paulo, men den
minder mest om en sydeuropæisk storby. I Buenos Aires blev tangoen
født, og her er et sprudlende liv på caféerne.

Det argentinske flags
lyseblå farve symboliserer
himlen. Solen blev i 1816
designet af en peruansk
efterkommer af inkaerne.
Solen var inkaernes
højeste gud.

En del af argentinernes
identitet har rod i gauchokulturen. Ved folkefester på
landet er ryttere derfor fast
indslag.
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VI NEDSTAMMER FRA BÅDENE
”Vi nedstammer fra bådene” siger argentinerne og fortæller
dermed, at Argentina er et land af imigranter. Overvejende
fra Sydeuropa, men mange er også kommet fra Mellemøsten,
Asien og nabolandet Bolivia. Indvandrerne fra Nordeuropa
lever fortrinsvis i det sydlige Argentina.
Hovedparten af den
argentinske befolkning
nedstammer fra italienske
og spanske immigranter.

EN SAMMENSAT BEFOLKNING

Argentina er et indvandrerland, og over 90 procent af befolkningen har europæiske rødder. Hovedparten af indvandringen skete fra
Italien og Spanien mellem 1850 og 2. Verdenskrig, men også mange
franskmænd fandt vej til især Buenos Aires og Mendoza. Tyskere og
schweizere bosatte sig ofte omkring Bariloche og i Cordoba, ligesom
indvandrere fra stort set alle andre europæiske lande fandt foretrukne
steder at slå sig ned. ”Det danske område” finder man i den sydlige del
af provinsen Buenos Aires.
De tidligere præsidenter Néstor Kirchner og Carlos Menem har
henholdsvis kroatiske og syriske aner. En procent menes at være efterkommere af Argentinas oprindelige befolkning. De seneste årtier har
Bolivia oplevet en stor, illegal indvandring fra Bolivia og Paraguay.
Da befolkningen hovedsagelig er af italiensk og spansk afstamning, hviler den argentinske, folkelige kultur på et sydeuropæisk
fundament. Den store indvandring til Argentina skete i 1800-tallet og
i1900-tallets første årtier, hvilket betyder, at den argentinske kultur har
afsæt i den kultur, der herskede i Europa, da de nulevende argentineres
olde- og tipoldeforældre udvandrede.
Siden udvandringen har Europa udviklet sig anderledes end Argentina, og især i landets nordlige provinser oplever man en befolkning og
en kultur, der er meget anderledes end det, man finder i Nordeuropa.
Det sydlige Argentina er til gengæld meget præget af indvandrere fra
England, Tyskland og Skandinavien.
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Kineserne udgør den hurtigst
voksende gruppe af nutidige
immigranter. I de største byer
bor omkring 70.000 indvandrere fra Kina.

RELIGION

Godt 90 procent af argentinerne er troende. Den katolske kirke i
Argentina regner med, at ca. 70 procent af befolkningen er katolikker, og ifølge forfatningen skal regeringen støtte den katolske kirke.
Regeringsmedlemmer – præsidenten inklusive – kan dog bekende sig
til den religion, de ønsker. Forskellige evangeliske kirker er i fremgang
og tæller cirka ti procent af befolkningen i deres menigheder. Hertil
regnes traditionelle protestanter. To procent er jøder, mens muslimer
omfatter halvanden procent. Det jødiske samfund er det femtestørste
i verden, og muslimernes moské i Buenos Aires er Latinamerikas
største. 12 procent af argentinerne er agnostikere og fire procent
ateister. Derimod er der så godt som ingen indianere tilbage, der
dyrker forfædrenes åndeverden.
Nogle af de første bygninger,
som spanierne opførte, var
kirker.

Argentinere har altid tid til en
snak og en mate. Manden i
midten sidder med en mate
(s. 10), landets nationaldrik.

TID TIL SAMTALE

Med en befolkning, der er så bredt sammensat som den argentinske,
vil enhver generalisering selvfølgelig straks skulle følges op af undtagelser. Men nogle karaktertræk er dog fælles for de fleste argentinere.
Argentinernes forhold til tidspunkter og aftaler er ofte temmelig
relativ. Har man aftalt at mødes med en argentiner på et givent tidspunkt, er det overraskende, hvis han er der til tiden. For danskere kan
ventetiden virke frustrerende, men for argentinere er det langt mere
frustrerende at skulle styres af klokken. I Danmark sætter vi effektivitet og planlægning i højsædet, men i Argentina er det langt vigtigere
at have tid til hinanden. Argentinere prioriterer samtale og samvær, og
sidder man i godt selskab, jager man ikke videre til den næste aftale.
Til enhver tid gælder det om at etablere en god forbindelse til
den person, man møder. Det gælder både venskabelige, selskabelige
og forretningsmæssige forbindelser. For en dansker kan de mange
høflighedsfraser virke overvældende, men de sikrer en god kontakt
mellem mennesker.
Side 9

KINDKYS
I venskabelige og familiære sammenhænge
hilser mænd med kvinder
og kvinder med kvinder
ved at lægge højre kind
mod hinanden og lave
et lille trutmundskys med
munden.

MATE – FÆLLESSKABETS DRIK

På et eller andet tidspunkt vil en argentiner række dig en kop eller en kalabas, hvor der
stritter et metalsugerør op, og spørge: Vil du have en mate? Som høflig, nysgerrig turist
svarer man selvfølgelig ”Sí, gracias!”. Inden man selv sætter sugerøret til munden, har
mateen sandsynligvis gået på omgang blandt de øvrige i selskabet, og ved selv at suge,
bliver man en del af fællesskabet. At drikke mate er nemlig meget mere end at nyde en
forfriskning:
Mate laves af blade fra matetræet, llex paraguayensis, der er i familie med kristtornen, og den vokser vildt og i plantager i Nordøstargentina, Paraguay og det sydlige
Brasilien. Mate indeholder matein, der ligesom koffein virker opkvikkende. Mate er også
godt for fordøjelsen, og argentinere fortæller, at de gamle gauchoer levede af kød og
mate. Bladene høstes mellem juni og august og tørres derpå over åben ild for at hindre
forrådnelse, inden de lagres i nogle måneder. Til slut kværnes bladene og hældes på
poser. Mate er således en slags urtete, men slet ikke som den, vi kender i Danmark.
Først vælger forsamlingen en cebador, en person der tilbereder og serverer. Typisk er
det værten. Han eller hun varmer vandet i kedlen til lige under kogepunktet - det må for
alt i verden ikke koge, da mateen så bliver quemado, brændt, hvilket vil sige, at den er
meget stærk i starten og hurtigt derefter lavado, udvasket og uden smag.
Det er vigtigt, at man hælder det varme
vand ned langs la bombilla, sugerøret, der
er stukket ned i den halvt fyldte kop eller
kalabas, der ligesom teet kaldes for mate.
Måske bevæger el cebador med følsomme
små bevægelser sugerøret for at skabe lige
nøjagtig så meget plads mellem sugerøret
og mateen, at den fyldes op fra bunden.
Har vandet den rette temperatur, danner
der sig et grågrønt skum øverst.
Personen der serverer, suger selv den
første mate for at checke temperaturen
og fjerne eventuelle partikler fra sugerøret.
Derefter hylder han mateen på ny og giver
den til den person, der i urets retning sidder
ved siden af. Vedkommende suger mateen
tom, uden at suge den dog er så tom, at
den giver lyd fra sig. En slubrende lyd er
tegn på, at personen der suger, er dårligt
opdraget. Det er også meget ildeset, at røre
rundt i mateen med sugerøret, som var den
en teske.
Hver gang en person har suget mateen
tom, får el cebador den tilbage, fylder op
og giver den til den næste i kredsen. Når
man ikke ønsker mere, siger man gracias.
Måske fylder værten lidt ekstra mate i, og
måske beslutter han at tilberede en ny.
Den mindeværdige dag vil komme, hvor
På en rejse i Argentina, vil man på et
man som besøgende bliver tilbudt at sereller andet tidspunkt blive budt på
vere mate. Roser de argentinske værter og
mate. Mate drikkes ved at suge teen op
venner én for at have tilberedt en god mate,
gennem et metalsugerør.
kan man med rette være stolt.
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BUENOS AIRES
Arkitektonisk er Buenos Aires i familie med
byer som Paris, Barcelona og Madrid. De
byplanlæggere, der skabte Sydeuropas storbyer,
tegnede også mange af de palæer, karréer og
pladser, som pryder Buens Aires.

Til Tigre

Aeroparque
Jorge Newbery

Palermo

Byens centrum er Majpladsen med katedralen,
den historiske byrådsbygning og det lyserøde
præsidentpalæ fra hvis have, der er udsigt til La
Plata-floden og havneområderne, hvor indvandrerne gik i land for et århundrede siden.

La
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sen

Kongresplad

3 km

Avenida 9 de Julio

Recoleta

de

n

Retiro

Majpladsen

Puerto
Madero

De Mayo
Avenida
San Telmo

La Boca

Tangoen er født blandt indvandrere i Buenos Aires
sidst i 1800-tallet, og i dag er dansen med til at give
byen identitet. Efter Lima i Peru var Buenos Aires
den spanske kolonimagts vigtigste by i Sydamerika,
og i dag overgås byen kun i størrelse af Sao Paolo i
Brasilien. Men trods en størrelse med langt over ti
millioner indbyggere er Buenos Aires forbavsende
behagelig at færdes i.
Går man mod syd fra Majpladsen, kommer man til
bohemebydelen San Telmo og længere fremme til
arbejderkvarteret La Boca. Nord for centrum strækker velhaverkvartererne Recoleta og Palermo sig.
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VELKOMMEN TIL BUENOS AIRES
På havnen, hvor indvandrerne for et århundrede siden gik i
land med få ejendele og masser af drømme, sidder nu smarte
porteño’er på havnefrontens fortrinlige restauranter. Hjertet
af byen breder sig langs La Plata-floden fra de farvede huse i
La Boca syd for centrum til rigmandspalæerne og parkerne i
Palermo i nord.

LOS PORTEÑOS

I centrum møder vi selvbevidste porteños – indbyggerne i Buenos Aires. En porteño er direkte
oversat en ”havneboer”, da porteño er afledt af
ordet puerto, der betyder havn. En porteño føler
sig ofte mere i familie med indbyggerne i Paris og
Barcelona end med landsmændene i de argentinske
provinshovedstæder.
En porteño vil rigtig gerne se turisten i øjnene
og have en hjertelig, uforpligtigende snak om, hvorfor man har valgt Buenos Aires og Argentina som
målet for sin rejse. Og det er let at møde beboerne
i Buenos Aires. De er – børnene inklusive, notorisk
kendt for at gå meget sent i seng. Parker og plazaer,
caféer og fortove summer af liv fra midt på formiddagen til langt over midnat.

FRA FORT TIL METROPOL

Den spanske søfarer, Diego de Mendoza, grundlagde Buenos Aires i
1536, da han anlagde en havn og byggede det fort, som han navngav
“Ciudad de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre”, Vores Hellige
Marias gode Vindes by. Konstante indianerangreb betød imidlertid, at
man allerede i 1541 opgav bebyggelsen. I 1580 etablerede den spanske
erobrer, Juan de Garay, en ny bebyggelse, som han døbte “Ciudad de
la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire”, Den
Hellige Treenigheds By og Santa Maria af den gode Vinds Havn. I
løbet af 1600-tallet blev navnet til Buenos Aires i folkemunde, mens
beboerne kaldte sig selv porteños, havneboere. Det navn har hængt
ved lige siden.
Buenos Aires var et naturligt handelssted ved udløbet af Paraguayfloden i Atlanterhavet, men da den spanske kolonimagt krævede, at al
handel mellem Sydamerika og Europa skulle gå gennem Lima i Peru,
blomstrede en stor smuglerhandel op. Englændernes stadig stærkere
dominans i Caribien gjorde imidlertid sejladsen så risikabel, at der blev
behov for en anden og mere sikker rute til Spanien fra bl.a. sølvminerne i det nuværnde Bolivia. I 1776 oprettede den spanske konge
derfor vicekongedømmet Rio de la Plata med hovedsæde i Buenos
Aires. I 1880 blev byen hovedstad i det argentinske forbund af stater,
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Selv om de øvrige argentinere mener, at beboerne i
Buenos Aires altid skynder
sig, vil en porteño gerne
have en snak med turisten.

og i 1994 gjorde den argentinske forfatning Buenos Aires til en selvstyrende by.
Administrativt er Buenos Aires delt i to. Inderst og afgrænset fra
resten af byen af motorringvejen Avenida General Paz, den lille flod
Riachuela ved bydelen La Boca og floden Rio de la Plata ligger Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – den selvstyrende by Buenos Aires,
der også kaldes Capitál Federal – Forbundshovedstaden. Dette er en
provins for sig selv, og det er her, at Argentinas kongres og præsidentsæde befinder sig. På samme måde som USA regeres fra Washington DC.
Udenom breder Buenos Aires by sig langt ud i provinsen Buenos
Aires, hvis hovedstad er byen La Plata 45 kilometer mod sydøst. I
2007 boede der 3,03 millioner mennesker i det selvstyrende centrum,
der er spredt ud på 203 km². I hele stor-Buenos Aires bor ca. 14 millioner, hvilket efter Mexico City og Sao Paulo gør den til Latinamerikas
tredjestørste by.

BYENS KVARTERER

Turisten, der besøger Buenos Aires i forholdsvis kort tid, vil naturligt
nok ikke besøge hele byen. I de kommende afsnit beskrives derfor kun
de kvarterer, der er mest interessante.
Et oplagt sted at starte er Plaza de Mayo, Majpladsen, hvor det
lyserøde præsidentpalæ og katedralen ligger. Herfra fører den smukke
Av. de Mayo op til Plaza del Congreso, Kongrespladsen, hvor kongresbygningen er. Microcentro er forretningscentrum omkring gågaden
Florida. De gamle, indre havneområder er efterhånden fuldstændig
restaureret og hedder i dag Puerto Madero. San Telmo er et skønt,
hyggeligt kvarter med tango og søndagsmarked. Ved havnen et par kilometer syd for centrum er arbejderkvarteret La Boca med de berømte
farvede huse og Maradonas gamle fodboldklub. Nord for centrum
er de rige bydele Recoleta og Palermo. Endnu længere mod nord og i
udkanten af byen er Tigre i Paranáflodens delta.

Obelisken er et pejlemærke i
centrum af Buenos Aires.

Trafikken er tæt i Buenos
Aires, og de færreste turister
vil bryde sig om selv at køre
i bil.
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PLAZA DE MAYO - MAJPLADSEN
I den ene ende af pladsen imponerer det lyserøde præsidentpalæ
og i den anden ende ligger den
lille hvide, tidligere rådhusbygning
klemt ind mellem store bygninger
og befærdede gader. Plaza de
Mayo er stedet, hvor skiftende
præsidenter har holdt deres store
taler, og hvor folket demonstrerer
for at vise sin utilfredshed med
præsidentens politik.

REVOLUTION I MAJ

Plaza de Mayo, Majpladsen, er byens
historiske centrum og det sted, hvor
beboerne den 25. maj 1810 gennemførte den fredelige Majrevolution
(s. 105) ved at afsætte vicekongen af
Spanien, der regerede kolonien fra den lille hvide bygning Cabildo.
Midt på Plaza de Mayo står La Pirámide de Mayo, Majpyramiden,
der i 1857 afløste den originale pyramide, som i 1811 blev rejst på
etårsdagen for Majrevolutionen. Under pyramiden ligger der jord fra
alle landets provinser. Plaza de Mayo fik sit nuværende udseende i år
1900. Palmerne hentede man i Rio de Janeiro.

Rytterstatue af Manuel Belgrano foran Casa Rosada.
Belgrano grundlagde Argentinas første avis i 1801, skabte landets flag i 1812 og var
med til at erklære Argentina
uafhængigt 9. Juli 1816.

DET LYSERØDE PRÆSIDENTPALÆ

I det lyserøde palads Casa Rosada, Det lyserøde Hus, ved Plaza de
Mayos østlige ende har præsidenten sine kontorer, og her har skiftende
præsidenter talt til masserne fra balkonen. Perón og Evitas folkeforføriske optrædener er legendariske og gengivet i filmen ”Evita”, hvor
Madonna spillede hovedrollen. For at være tættere på folket talte Evita
og Juan Perón i øvrigt fra den lavereliggende balkon, der vender ud

På pladsen foran præsidentpalæet er der jævnligt
politiske manifestationer og
kunstudstillinger.
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mod gaden Rivadavia. Den lyserøde farve valgte Domingo F. Sarmiento (præsident 1868-1874) som et symbol på, at præsidenten var politisk
leder for både de hvide unitarister (s. 105) og de røde federalister – de
to fraktioner i 1800-tallets argentinske politik. I 2007 patenterede man
farvenuancen ”Regeringsbygnings-lyserød”.
Museo de la Casa Rosada udstiller objekter fra præsidentbånd og
kommandostave til gyngestole og hestevogne, som har tilhørt præsidenter, der har regeret mindst 30 år tilbage. 1970’ernes militærdiktatorer er ikke omtalt. Der er gratis adgang og indgangen er fra gaden
Hipólito Yrigoyen 219 kl. 10-18 på hverdage og 14-18 på søndage. På
hverdage kl. 17 er der guidede rundvisninger i paladset. Reservér et par
timer i forvejen – husk pas eller kørekort til identifikation.
I parken bag Casa Rosada er adgang til de udgravede ruiner efter
den spanske kolonimagts gamle fort og toldkontorerne, der blev
tildækket ved udbygningen af havnen i 1890’erne. Længst ud mod
havnen står en stor statue af Columbus.

KATEDRALEN

Hovedstadens katedral, Catedral Metropolitana, stod efter flere omog tilbygninger klar med sin nuværende udformning i 1836. Ved den
endelige grundlæggelse af Buenos Aires i 1580 (s. 12) udpegede man
dette sted til byens kirke, der i den første udgave var bygget af træ og
lersten. Paven ophøjede i 1620 den ledende præst i Buenos Aires til
biskop, og kirken fik dermed status af katedral. På grund af for dårlige
materialer og sjusket byggeri faldt kirken sammen i både 1600- og
1700-tallet. Katedralens nyeste del er den klassicistiske facade med 12
søjler og søjlegang. Den trekantede frontispice er udsmykket med et
basrelief fra 1862, der sammenkæder den bibelske forsoning mellem
Josef og hans brødre med
slaget ved Pavón, hvor
Buenos Aires´styrker under
ledelse af Bartolomé Mitre
vandt over tyrannen Justo
José Urquiza.
General José de San
Martíns Mausoleum i katedralen omfatter sarkofagen
med generalens jordiske
rester, der 30 år efter hans
død i Frankrig kom tilbage
til Argentina i 1880. Siden
da har en evig flamme
udenfor katedralen brændt
for landets frihedshelt.
Hovedalteret i rokokostil er
fra 1785.
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De tolv søjler foran hovedindgangen til Katedralen
symboliserer de tolv apostle.

DET HVIDE RÅDHUS

Mellem opførelsen i 1608 og frem til 1940 har den gamle
rådhusbygning Cabildo, der er Plaza de Mayos ældste bygning,
lidt under adskillige ombygninger og nedrivninger. Frem til
anlæggelsen af gaderne Av. de Mayo og diagonalen Av. Julio
A. Roca i 1880’erne strakte arkaderne sig over hele pladens
bredde i to etager. Selve ordet ”cabildo” er afledt af det
spanske ord ”cabeza”, der betyder hoved. Cabildo var frem til
1822 hovedsæde for den spanske kolonimagts politiske,
juridiske og økonomiske administration og fungerede samtidig
i perioder som fængsel. Museet (ti.-fr. 11.30-18, lø. 14-18 og
sø. 13-18) har historiske modeller og billeder af byen. Bygningens indre er i sig selv smuk og omfatter en lille lukket park
og en café.

Det hvide rådhus.

MØDRENE PÅ PLAZA DE MAYO

Siden 30. april 1977 har mødre til personer, der forsvandt under militærdiktaturets beskidte
krig i fra 1976 til 1983, hver torsdag eftermiddag vandret rundt om pyramiden midt på Plaza
de Mayo. Mødrenes ugentlige vandring minder vandring minder argentinerne – og andre
besøgende om de op til 30.000 personer, der blev dræbt af militær, politi og hemmelige
tjenester. Kvinderne havde mødt hinanden ved talrige, men forgæves henvendelser på
indenrigsministeriet. En mor der har mistet sit barn, har intet mere at frygte og uden angst
for militærstyrets mulige repressalier, startede de deres stille vandring i protest mod generalerne.
Gennem årene har
Mødrene på Plaza de Mayo
udviklet sig til en politisk
gruppering, hvis mål er socialisme. Gruppen har også
åbnet børnehaver, skoler,
et universitet, et tidsskrift, et
bibliotek og en radiostation.
Mødrene støttes bl.a. af
præsidenten i Venezuela;
Hugo Chavez.
Rockstjernen Sting har
skrevet nummeret ”They
walk alone” om mødrene
på Plaza de Mayo.
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