
PIDEE 
SOLIDARITETSFORb'NING FOR STOD 
TILL CHILES NODSTALLDA BARN 
Box 50086 
104 05 STOCKJ{OLN 

SKADADE OCH DODADE MINDERARIGA BARN,OFFER FOR REPRESSIONEN, den 

lO:e, ll:e och 12:e augusti 1983. 

SKADADE: 
1. óulio L6pez.l2 -aring bosatt i slumomradet Santa Adriana, blav 

skadad i brostet da han befann sig i tradgarden till sitt eget 
hus. 

2. Erik Sep'6.lveda14 aring bosatt i slumomradet La Feria, blev 
skadad av en pistolkula da han befann sig ut~ pa gatan. 

3. Leonidas Vidal. 15 arin~,b~satt i . s1umomradet Lo Hermida, blev 
skadad av en pisto1kula. 

4. Lupercio Varas. 13 aring,b1ov sarad i slumomradet El Esfuerzo. 

5 Cristiá.n Lenz. 17 aring,blev skottskadad i brostkorgen i slum
omradet Lo Hermida. Skadan bedoms som mycket allvarlig. 

6. Gil Garc~s. 18 arin~,skottskadad i handen i slumomradet Lo 
Hermida 

7. Luis Zñniga. 17 arin~,blev skadad i slumomradet i San Bernardo 
av nagra personar som akte forbi i bil under utegangsforbudet. 
Skadan bedoms som mycket allvarlig. 

8. Rodolfo Rodriguez. 18 arin~ 1 skottskadad i hornet av Mapocho 
och Bulnesgatan. Skadan bedoms som mycket allvarlig. 

9. Viotor Hugo Salinas. Skottskadad i vansterarmen i omradet Villa 
Francia. 

DODADE: 
l. Jaime Rojas.9 aring,bosatt i V.del Mar.Blev skjuten • 

2. Jaime A.Cá.ceresll aring,blev skjuten utanfor dorren till sitt hu~ 
pa San Francisco gatan. Pojken dog pa vagen till akutmottagningen. 

3.Marcela Angélica Marchant. 8 aring, bosatt i slumomradet El Pinar, 
blev skjuten i ansiktet, nar hon satt i sovrummet och studerade. 
Kulan for igenom fonstret,gardinen,ansiktet pa den lilla flickan, 
tva vaggar, ett ror, och fastnade till slut i en vag. Flickan an
led omedelbart, 

4. Magda Ayala. 3 aring, skottskadad, avled pa akutmottagningen 

5. Sandra Henriguez. 14 aring, bosatt i slumomradet La Estrella, 
blev skjuten da hon lekte i sin tradgard. Kulan traffade axeln 
och trangde in i kroppen. Flickan avled omedelbart. Handelsen int 
intraffade nar polisen forstarkt av tankbilar gick till angrepp 
mot demonstranterna. 


