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VERKSAMHETSBERXTTELSE 1983. 

Solidaritetsforeningen for stod till Chiles n6dstlllda barn ar 
en st6d orqanisation till Protecci6n a la Infancia Dafiada por 
los Estados de Emergencia, PIDEE, 1 Chile. 

Under verksamhetslret har foreningen haft ca 140 medlemar och 
hlllit fem moten. 

P6reningen har haft arbetsgrupper som sysalat med opinionsbild
ning,finansieringsfragor, administration samt barns hKlsa. 

Finanaieringsgruppen har bl a besokt Norge f6r att s~ka st6d 
hos Norsk Folkehjelp och Norsk Forbund for Psykiak Utviklings
hemmede for PIDEEs Hogar Abierto 1 Santiago. Detta Ir ett hem 
f6r barn frln landsbygden vilka beh6ver experthjllp f6r rehabi
litering, en hj!lp.som endast stlr att f& i huvudataden. Grup
pen har lven varit sysselsatt med finanaieringafr&gor gKllande 
ett projekt for att forb!ttra barns mentala hllsa 1 a6dra delen 
av Chile. Projektet har kommit till st&nd sedan m~ upptlckt 
att mAnga barn i familjer dar nagon familjemedlem f~r.vunnit, 
fingslats eller dodats, fatt allvarliga psykiska at~rningar. 
Sldana storninqar kan yttra sig 1 att barnen f&r avlrigheter 1 
sina sociala kontakter, med familjerelationer eller bar problem 
med sin skolgang. Finansieringsgruppen bar hjllpt PIDEE att 
ans6ka om och utverka fortsatta bidrag hos SIDA och Rldda Bar
nen f6r verksamheten bland barn pa landsbygden. 

Opinionsbildningsgruppen har framstallt en informationafolder 
om PIDEE samt ordnat en bildutst~llning om PIDEEs arbete i San
tiago. I bAda fallen har bidrag erhallits fran SIDA. Bilduts
tKllning, som bestod av foton av Peter Nestler, visades 3/9 -
1/10 pl huvudbiblioteket 1 Upplands Vasby und~r en latinameri
kansk kulturmánad i kornmunen, den 11/9 under en so11daritetsdag 
i Kungstradg!rden samt den 26/10 pa en barnfest 1 Kulturhuset. 

Halsogruppen arbetar med f8rberedelser f6r ett s~eriqebee6k 
under h6sten 1984 eller b8rjan av 1985 f6r tva experter 1 psyko-
logi ocb pedagogik fran PIOEE 1 Santiago. I •amband med detta 
beaOk planeras lven ett seminarium om fys1sk·och psykisk hl1sa 
boa barn 1 f6rf6ljda familjer. 

Adminiatrationsgruppen bar en dag 1 veckan skOtt f6ren1ngena 
korreapondens oeh andra kontakter. 
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Foreningen genomforde en julkampanj fBr bidrag med mat, 
klader och leksaker till nodlidande barns julfirande 1 
Santiago. Kampanjen inbringade 8 000 kronor genom glvor 
och solidaritetsprogram. De aktiviteter som anornades 
var en barnafton med teater och dockteater arrangerad av 
latinamerikanska barn och forskollara~e vid e~t daghem 
i Tensta, vidare en kulturafton med Mariella Ferreira 
och barngruppen Victor Jaras Barn i Bergshamra kyrka 
samt en barnfest pá kulturhuset i Stockholm. Den senare 
genomfordes i samarbete med Unga tirnars Stockholmsdistrikt, 
Vár Teater och Victor Jaras Barn. 

Via sina norska kontakter har foreningen medverkat till 
att formedla bidrag till ett nytt projekt som planeras av 
PIDEE och som galler tandv!rd for barn. En Amnesty-grupp 
i Fredrikstad i Norge har meddelat att den ~nar sklnka 
ca 2 500 kronor till projektet. Denna grupp har ocksl 
vadjat till tandl!kare och tandassistenter om mer atad for 
tandvardsprojektet. 

Foreningen har under verksamhetsaret tagit emot glvor frln 
olika grupper,bl a Dominikanskasystrarna i Stockholm samt 
frln en ~rupp elever och larare vid Vasterhanin9e Folkh6q~ 
s~ola .;amt latinamerikánska avdelning vid tlaghem "Inguls•• 
och Berc¡alll.Iilra kyrkan. 

Foreningens styrelse har under verksamhetsáret 1983 haft 
foljande s~~ans~ttning: 

Ordforande 
Vice Ordforande: 
Sekreterare: 
Kass6r: 
Ledam6ter: 

· I•iarianne Karre 

Marianne Karre 
Viola Falkenberg 
Alphild Petr~ 
Sonja Martinsson 
b1ar!a Eugenia Blanco, Kristina Bohman, 
Mariela Ferreira, Berta Guerra, Anna
Britta Hellbom, Frances Jet:í'ery, 
Pe ter Nestler, Barbro ··sjolin-Nilsson 
och Eliana Tram6n. 
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