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SOLIDARITETSFORENINGEN FOR STOD TILL CHILES NODSTALLDA BARN 

VERKSAMHETSBERATTELSE 1983 

Solidaritetsforeningen for stod till Chiles nodstallda barn ar en stod
organisati on till Protecci6n a la Infancia Dañada por los Estados de Emer
gencia, PIDEE, i Chile. 

Under verksamhetsaret har foreningen haft c a 140 medlemmar och hallit 
.fem moten. 

Foreningen har haft arbetsgrupper som sysslat med opinionsbildn ing, 
finansieringsfragor, administration samt barns halsa. 

Finansieringsgruppen har bl a besokt Norge for at t soka stod hos Norsk 
Folkehjelp och Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede for PIDEEs 
Hogar Abi-erto i Santiago. Detta ar ett hem for barn fran landsbygde n vilka 
behover experthjalp for rehabilitering, en hjalp som endast star att fa i 
huvudstaden. Gruppen har aven varit sysselsatt med finansieringsfragor gal
lande ett projekt for att forbattra barns mentala halsa i sodra delen av 
Chile. Projektet har kommit till stand sedan man upptackt att manga barn 
i familjer dar nagon familjemedlem forsvunnit, fangsla ts eller dodats, fatt 
allvarliga psykiska storningar. Sadana storningar kan yttra sig i att barn e n 
far svarigheter i sina sociala kontakter, med familjerelationer eller har 
problem med sin skolgang. Finansieringsgruppen har hjalpt PIDE~ att ansoka 
om och utverka fortsatta bidrag hos SIDA och Radda Barnen for verksamheten 
bland barn pa landsbygden. 

Opinionsbildningsgruppen har framstallt en informationsfolder om PIDEE 
s amt ordnat e n bildutstallning om PIDEEs arbete i Santiago~ I bada fallen 
har bidrag erhallits fran SIDA. Bildutstallningen, som bestod av foton av 
Peter Nestler, visades 3/9 - 1/10 pa huvudbiblioteke t i Uppla nds Vasby under 
en l atinamerikansk kulturmanad i kommunen, den 11/9 under en solidaritetsdag 
i Kungstradgarden samt den 26/10 pa en barnfest i Kulturhuset. 

Halsogruppen a rbetar med forberedelser for ett Sverigebesok under hosten 
1984 eller borjan av 1985 for tva experter i psykologi och pedagogik fran 
PIDEE i Santiago. I s amband med detta besok planeras aven ett seminarium om 
f ysi sk och psykisk halsa hos barn i forfoljda famil jer. 

Administrationsgruppen har en dag i veckan skott foreningens korrespon
dens och andra kontakter . 

Foreningen ge n omforde e n julkampanj for bidrag med ma t,klader och lek
saker till nodlidande barns julfirande i Santi ago. Ka.mpanjen i nbringade 
8 000 kronor ge nom gavor och solidaritetsprogram. De aktiviteter som an
ordnades var e n barnafton med t eater och dockteater a rrangerad av l atin
amerikanska barn och l a r are v id ett daghem i Tensta , vidare e n kultur-
a fton med Kariela Ferreira och barngruppen Víc t or Jaras )Jarn i BergshamYa 
kyrka samt en barnfest pa Kulturhuset i Stockholm. Den senare genomfordes 
i sama rbete med Unga Ornars Stockholmsdistrikt, Var Teater och Víctor Jg,ras 
Barn . 

Via sina norsk3. kontg,kter har f oreninge n medverka t ti ll att fo rmedla 
bidrag till ett n y tt projekt som planeras a v PIDEE och som galler t andvard 
fc r barn . En Amr:esty-g rupp i Fredrikstad i Norge h 3.r meddel3.t att de n amnar 
skanka c a 2 500 kronor till projektet. Denna grupp har ocksa vadjat til l 
tandlakare och tandassistenter om mer stod for t andvardsprojekte t . 

Foreningen h a r under verksamhetsaret tagit emot gavor fran olika gruppe r , 
bl a Dominika nersystrarna i Stockholm s amt fran e n grupp elever och larg,re 
vid Vasterhan i nge folkhogskola. Den senare samlade genom en loppma rknad 
in ca 2 500 kronor som skankt e s till PIDbE. Enskilda personer har i vi ssa fall 
givit kon tinuerliga bidrag. 


