
Bezoektips en adressen voor hare Majesteit koninging Beatrix.

Organisaties:

Madres (Asociacion de) de Plaza de Mayo
Hipolito Yrigoyen 1442(1089) Buenos Aires Argentinie
Te. (5411) 4383 0377

Madres de Plaza de Mayo – Linea Fundadora
Piedras 730 , c.p. 1070 – Capital Federal Bs As Argentinie
Tel (5411) 43071867
www.madres-lineafunadora.org

Abuelas de Plaza de Mayo
Avenida Corrientes 3284, 4o H, c.p. Bs As Argentinie
Tel (5411) 864 3475

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Calle 48 nr 632, La Plata, prov de Buenos Aires Argentinie
Tel 221 4820595

Familiares de Dentenidos y desaparecidos por razones politicas
Riobamba 34, 1025 c.p. Bs As Argentinie
Tel 953 5646

Equipo Argentino de Antropologia Forense
Avenida Rivadavia 2443 , 2o dep 3 y 4
Buenos Aires – Argentinie
Tel 49518547

Familiares de Detenidos y desaparecidos en Cordoba
Laprida 520 (5000)Cordoba 

H.I.J.O.S. capital
Venezuela 821 Capital Federal Bs As Argetinie
Tel 43312905 

Movimiento Ecumenico por los Derechos Humanos
Hoofdkantoor. 
Moreno 1785 1o (1093) Buenos Aires Argentinie (MEDH)
Tel 43825957

Movimiento Ecumenico por los Derechos Humanos Santa Fe
San Lorenzo 2940 – Santa Fe , prov Bs As Argentinie
Tel 3424552313

Servicio Paz y Justicia (Serpaj)
Adolfo Perez Esquivel (Nobel prijswinnar voor de vrede)
Casa de la Paz
1070 Capital Federal Buenos Aires



tel 3615745

Andere reistips:

Herdenkingsmonument voor de ingang van de Medicijnen faculteit in Capital Federal
Buenos Aires, Hier vindt u namen van vermiste artsen zoals die van Samuel Leonardo
Slutzky.

Bij de filosofie faculteit zult u een herdenkingsplek vinden voor de studenten filosofie
en sociale wettenschappen. Honderden namen zullen u onvergetelijk indruk geven.

Asamblea Puyerredon, deze asamblea heeft jaren lang plaats gegeven aan een
kinderopvang voor werkende ouders(vaak cartoneros), een groentetuin, een bakkerij,
een werkatellier en tal van andere initiatieven in cooperatie wijze.

Las Mujeres Publicas, een organisatie in Buenos Aires die op ludieke wijze de positie
van de vrouw aankaart zowel in politieke , huiselijk als maatschappelijke zin.

Titrayju in provincie Misiones. Dit is een fabriek Mate die tijdens de crisis door de
eigenaar in de steek werd gelaten. De arbeiders zijn toen niet bij de pakken neer gaan
zitten maar hebben de fabriek beter dan ooit laten draaien. De rechter gaf hun gelijk
en ze doopten de fabriek om in Titrayju (tierra trabajo y justicia) 

De rivier Rio de la Plata. Deze rivier werd de begraafplaatst voor levende ontvoerde
en gemartelde mensen. Ze werden meegevoerd naar de open zee of hun lichamen
kwamen aan de oevers weer boven. Zo ook de lichamen van twee moeders, Azucena
en Esther, ze waren ontvoerd nadat ze op het plein om hun kinderen hadden gevraagd.
Ze werden gemarteld en daarna levend begraven.

La Cacha, in La Plata, vlak bij gevangenis U9. hier werden zwangere vrouwen tot hun
bevalling vastgehouden zoals de dochter van Estela Carlotte, voorzitter van de
Abuelas de Plaza de Mayo. Estela zoekt tot op de dag van vandaag nog naar haar in
gevangeschap geboren klen kind. Hier werd ook Samuel L. Slutzky gesignaleerd.
 
De oudste kerk bij Tucuman, als u hier een rondleiding vraagt, zult u horen hoe de
jezuiten ooit een tunnel lieten graven vanuit de kerkgebouw naar buiten het dorp,
meters lang was deze tunnel. Tijdens een van de eerste dictaturen werd deze
historische tunnel dichtgegooid, met r e

rse


