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TV 2 21 00 // > O { • 83 de har angest och klarar sig dar-

• med samre i skolan an forut. Ef-
Manga av Chiles bam fick all- 'tersom foraldrarna forsvunnit, 

varliga skador i samband med kanske de till raga pa allt far 
militarkuppen 1973. Bade fysiska · · dalig mat och bor trangt, inhysta 
och psykiska. hos slaktingar. 

tvidag , 
De fick titta pa nar deras for

aldrar misshandlades eller fiir
des bort. Barnen har efter detta 
fatt nervosa besvar och angest, 
dalig halsa och problem i skolan. 

1 kvall i TV2 kommer reporta
get "Hur fiirtrycket slar ... " Ett 
program om den gtupp som bil
dats for att hjalpa dessa utsatta 
barn: PIDEEl. En grupp som finns 
representerad báde i Chile och i 
Sverige. 

Normalt familjeliv spolierades 
for tusentals barn och ungdomar 
i samba,nd med militarkuppen. 
Deras foraldrar och syskon av
rattades, anholls eller bara for-
svann. 

Sex ar senare bildades organi-
. sationen PIDEE i Santiago. PI
DEE vil! hjalpa de har barnen. 
Frivilliga, lakare och psykologer 
knots till organisationen. De fies
ta som arbetar med den har en 
sak gemensamt: alla har de forlo
rat nagon anhorig genom kup
pen. De befinner sig i samma si
tuation som de miinniskor de vill 
hjalpa. 

Barnen ar djupt deprimerade, 

Psykologerna inom PIDEE 
menar att deras traditionella 
skolning inte racker till for att 
hjalpa de har barnen tillen nor
mal utveckling. Skolning - som ' 
annars har kunnat tillampas over 
hela varlden - konimer infor 
dessa barns oerhort grymma 
y.pplevelser till korta. Psykolo
gerna far borja fran noll-lage. 

- Det )ir nast¡m uteslutande 
kvinnor som arbetar inom den 
har organisatiohen, beriittar pro
ducente~Peter 1iestler. 

Det ar bland annat darfor som 
organisationen far arbeta sa pass 
osilirt som den gor. Militarregi
men verkar resonera som om 
"det kvinnor gor ar inte vart att 
forfiilja", och inriktar sig mer pa 
manriens sammanslutningar. 

- PIDEE har darfor fatt ett 
slags frirum. Det ar·ocksa .mange. 
fran overklassen som ar aktiva 
dar. Sadana som regimen inte vil! 
gesigpa. . 

- Dessutom ar det ju en hjalp
organisation, som gor nagot som 
regimen inte bryr sig om~ Eller 
vill gora. 

Kvallens film ar inspelad i ett 
av organisationens hus i Santia-
go. ! 


