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Argentinië, een ondertekenaar van de CAT, CED en CERD verdragen, wil zijn bezorgdheid uiten over 
het toenemende misbruik van staatsgeweld wereldwijd. Zoals: 

• Toenemend politiegeweld 

• Etnische reiniging 

• Ondermijning van het democratische basisprincipe van de scheiding der machten 

• Gebruik van foltering 

• Genocide  

Volgens NGO's worden jaarlijks miljoenen mensen met staatsgeweld geconfronteerd. De Argentijnse 
bevolking was tijdens de militaire dictatuur jarenlang getuige geweest van mensenrechtschendingen 
door staatsgeweld. Daarom is het voor ons als democratische staat belangrijk om precies dit probleem 
aan te pakken en het vertrouwen van de bevolking in de staat te herstellen. 

Dit onderstrepte ook de mensenrechtschef van de VN op 22 september 2017 tijdens een evenement 
in New York:” "De marteling en mishandeling van mensen die verdacht worden van de misdaad is niet 
alleen" diep fout ", maar ook contraproductief”. 
Argentinië werkt samen met NGO's om misbruik van staatsmacht in Argentinië zoveel mogelijk te 
beperken. Human Right Watch bevestigde onze vorderingen bij het vervolgen van functionarissen die 
tijdens de “vuile oorlog” hun macht misbruikten. 

De delegatie van Argentinië is zich ervan bewust dat er nog steeds problemen zijn met onrechtvaardige 
/agressieve behandeling en valse arrestaties of moord op vooral mensen met donkere huidskleur en 
inheemse volkeren, maar we werken eraan om deze misdaden te onderzoeken en voor gerechtigheid 
te zorgen. Veel daders uit de militaire dictatuur staan terecht en worden voor hun daden gestraft. Zoals 
de president van Argentinie Alberto Fernandez op 26 juni tweette: "De beelden van institutioneel geweld 
zijn onaanvaardbaar." 
De Argentijnse delegatie stelt voor een trefwoordencatalogus op te stellen waarin het misbruik van 
staatsgezag wordt beschreven. Een andere suggestie om het probleem op te lossen, is het opzetten 
van indicatoren om staatsgezag te meten om landen objectief te vergelijken en internationale 
maatregelen niet op basis van willekeur op gestellt worden. De Argentijnse delegatie kan zich 
voorstellen dat het gidsdocument voor onderzoeksgespreken dat momenteel door de politie-afdeling 
van de VN wordt ontwikkeld , als  basis voor een internationaal gidsdocument op dit gebied dienen 
kan. 
 


