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- Pinochet ansvarlig for langt flere dødsfall  
 
Chiles tidligere diktator Augusto Pinochet er ansvarlig for langt flere drap og 
forsvinninger enn det han hittil er anklaget for, sier eksil-chileneren Marcello Ferrada-
Noli, som er professor ved Universitetet i Tromsø.  

Spania ønsker Pinochet utlevert for å tiltale ham for tortur, forsvinninger og drap på 3.178 
mennesker i perioden 1973 til 1990. Men Ferrada-Noli, som var blant de aller første med sin 
anmeldelse av Pinochet, mener at tallet med stor sikkerhet kan dobles.  

Professoren som underviser ved Psykologisk institutt og medisinsk fakultet, og som dessuten 
har en bistilling i sosialmedisin ved Harvard-universitetet, mener at man i regnskapet også må 
føre opp alle dem som begikk selvmord etter å ha gjennomgått ulike former for tortur under 
Pinochet-regimet. 

Selvmordsstudie 
Han har selv gjennomført en studie av selvmordstilfellene blant eksil-chilenere i Sverige. 
Tallet på selvmord i denne gruppen er langt høyere enn for befolkningen i Chile.  

- Tallet på selvmord blant eksil-chilenere i Sverige ligger på 13,3 per 100.000 innbyggere. I 
Chile er antallet mellom fem og seks per 100.000. Nesten alle chilenerne i Sverige er politiske 
flyktninger, og mange har gjennomgått tortur, sier professoren til NTB på telefon fra Boston.  

Bare i perioden 1987-91 begikk 16 chilenere selvmord i Sverige. I de 25 årene chilenerne har 
bodd i eksil er det rundt hundre selvmordstilfeller, opplyser han. 

Tortur påvirker 
Ferrada-Nolis studie viser at valget av selvmordsmåte ofte hadde sammenheng med den type 
tortur den enkelte hadde gjennomgått.  

- Grovt sagt kan man si at de som var blitt torturert med glødende sigaretter, valgte ild som 
dødsmåte. De som var blitt torturert i vann, druknet seg, og de som var blitt utsatt for slag mot 
hodet eller kroppen, valgte å kaste seg foran bil eller tog.  

Denne studien er nylig offentliggjort i det amerikanske fagtidsskriftet The Journal of 
Traumatic Stress. 

Førstehåndskunnskap 
Han har selv førstehåndskunnskap om Pinochet-regimets metoder. Han var med i 
motstandskampen, men ble raskt arrestert etter at Pinochet tok makten. Ferrada-Noli ble 
internert på fotballstadionen i byen Concepcion og siden sendt til forskjellige fengsler og 
fangeleire i Chile i 1973-74.  

- Jeg så med egne øyne at mennesker ble henrettet. Mange av disse har jeg aldri funnet igjen 
navnene på i de senere offentliggjorte oversiktene over drepte, forklarer han.  

Han mener det er store mørketall om drepte i Chile. I perioden 1974 til 1980 ble det registert 
svært mange uoppklarte dødsfall. Ifølge offisiell statistikk 35,6 per 100.000 innbyggere.  



- Et svært høyt tall, sier professoren. Han mener at forklaringen ligger i at mange flere ble 
drept eller begikk selvmord som følge av tortur enn det som er offentlig kjent.  

Ifølge Ferrada-Noli bekrefter amerikanske etterretningsrapporter at tallet på drepte og 
forsvunne er høyere enn det den spanske dommeren Baltasar Garzon har lagt til grunn for sitt 
krav om utlevering. 
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