
Barn till fOrfOljlla 
llrabbas hGrt i Chile 
Hur det ar att vara barn 
till politiskt foñóljda i 
ett diktaturland visar en 
ny rapport fran Chile. 

En militarkupp ar for oss 
nagot vi laser orn i tidningarna 
under nagra veckor eller mojli
gen manader. Nar "lugnet" ar 
Aterstallt svalnar várt intresse. 

For stora grupper av landets 
invanare ar kuppen bara borjan 
pA enorma fysiska och psykis
ka lidanden. En sadan grupp ar 
barnen till politlskt forfoljda. 

I Chile skedde kuppen 1973. 
For tre Ar sedan bildades en 
stodgrupp for de forfoljdas 
barn kallad PIDEE. Tva med
lemmar ar nu i Stockholm for 
att tillsammans med ett nybil
dat svenskt PIDEE beratta om 
barnens forMllanden och soka 
hjalp. 

Barn till forsvunna 
For att skaffa sig en bild av 

barnens situation gjorde P1-
DEE vid starten en mindre 
undersokning av 1 087 barn 
fran 384 familjer. (Totalt ror det 
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till marknadens 
lagsta priser 
med reg. flyg! 
Med Air Canada widebody fran 
bla Frankfurt eller London 
direkt till Montréal, Toronto, 
Winnipeg, Calgary, Edmonton, 
Vancouver, Halifax och Gander. 
Utmarkta anslutningar till30 
stader i Canada, 12 i USJ\ och 
10 i Vast-Indien. 
Ring till din lATA resebyra eller 
Air Canada och fa ett bra 
prisforslag 
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Kungsgatan 34, 11135 Stockholm, 08/240350 

sig om tusentals barn.) De barn 
man undersokte under en tio
manaders period var barn till 
avrattade, "forsyunna", iángar, 
f. d. fángar och barn vars for
iildrar lever eller har levt i exil. 

Vi behover bara ta siffrorna 
for de 210 barn vars foraldrar 
eller syskon avrattats for att 
forsta vidden av det hela. 90 
procent av barnen har allvarli~ 
ga psykiska symtom. 17 barn 
har forsokt bega sjalvmord. 

Brist pa allt 
Familjerna lider brist pA n~s

tan allt som behovs for att 
barnen skall kunna utvecklas 
ens nágorlunda normalt. Un
dernaring, dalig balsa, bostads
brist och allvarliga sanitara 
problem ar regel. Forsvinnan
den och svartlistningar gor att 
barnen ofta stár utan egentlig 
forsorjare. 

Dartill kommer allt det bru
tala fortcyck och váld som 
barnen varit vittne till, den 
instabilitet, osakerhet (motsa
gelsefulla uppgifter) och brist 
pá kontinuitet (totala och bcys
ka forandringar av vardagstill
varon) som de tvingas leva 
med. 

Soker inte hjalp sjalva 
Vanliga symtom ar avskarm

ning, ángest, depression, radsla 
- for att bli vuxen, for morker, 
for att mlgon skall knacka pá 
dorren, for att nágot skall han
da en anhorig . . . Aptitloshet, 
somnloshet, sangvatning, áter
kommande grátattacker och 
forlust av inliirda fiirdigheter ar 
ocksá vanligt. 

Hur skall det opolitiska P1-
DEE dá ná barnen? Ja, det ar 
inte latt - av radsla soker de 
inte garna sjiilva hjalp. 1 Santia
go har PIDEE emellertid skaf
fat sig ett hus och en organisa
tion med fyra anstiillda dit de 

kan vanda sig. Arbetet utfors 
annars huvudsakligen av frivil
liga. 1 forsta hand forsoker man 
hjiilpa barnen till mat, darnast 
till medicinsk och psykiatrisk 
vard samt skolgang. · 

Begransade medel 
Hitintills har medlen varit 

mycket begransade. Pengarna 
har huvudsaJdjgen kommit fran 
det egna folket och under ett Ar 
fran engelska kyrkan. Och till 
nagon vard har de knappast 
alls rackt. Forhoppningarna 
star nu till Skandinavien och 
Frankrike. (Madame Mitter
rand ar stodjande medlem). 
Med vár hjalp hoppas de kunna 
ge battre hjalp samt bredda 
organisationen sa att de aven 
nár utanfor huvudstaden San
tiago. 
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