
Sid l. 

PIDEE- folder 

Hjalp Chiles barn! 

PIDEE ar en solid8 ritetsfbrening som 

h~alper tusentals nodstal lda ba rn i Chile. 

PIDEE har bildats av kvinnor i Santiago, 

som sjalva mist si na anhoriga under for-

fbljels ~ rna efter militarkuppen 1973. De 

har inte statt ut med att se sa manga barn 

lida av att ha bevittnat hur en eller bada 

f o raldrarna misshandlats, haktats, 

forts bort att avrattas eller" forsvinna". 

PIDEE:s arbete behovs idag meran nagon

sin. Stod det! Ga med i PIDEE:s svenska 

st odf d rening! 
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Sid 2. PIDEE- f older 

Chiles barn i dag 

Tusentals familjer i Chile har splittrats 
/ 

under Pinochetdikta.turens sk~tickvtilde. Nu 

5kar naden och f5rtryc ket Ater: nya barn ~ 

blir offer, drabbas ocksa direkt av vlldet. 

Fran Santiago vittnar nu sluminvanare om 

barn som misshandlats, torterats, : 

skjutits ihjal av polis eller d5tt av 

·brandskador under den 4=e protestdagen 11 

augusti 1983. 

Materiellt lider manga barn n5d. I famil

jer, so~ · mist sin f 5rs5rjare, bar de daligt, 

lider brist p ~ mat, klader, pengar till skol

avgifter och bocker. Undernaring ar vanlig, 

bristen pa hal s ovard katastrofal . De flesta 

barn far aldrig sin h d lsa kontrollerad i 

skolan, har aldrig varit hos en tandlakare, 

kan inte fa mediciner, som ar oaverkomligt 

dyra for fattiga i massarbetsl5shetens Chile. 

Psykiskt lider ocksa tusentals ba rn svara 

skador av sina sk~ackupplevelser och f5r

lusten av nara anhoriga. Manga har hammats 

i sin utveckling, f a tt svart att lara. 

PIDEE har splrat manga ba rn med djupa de

pressioner, extremt blyga , kontaktstorda 

barn, st a ndigt angestfy l lda barn, barn som 

har ideliga kramper, krakningar och diar~ 

r~er, barn som aldrig lart att le, barn som 

skarmat av sig i en egen fantasiva r ld, barn 

som inte vill bli vuxna, inte vill leva. 
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Bild- teckni ng 

Bi l dtext: 

Kri stinas 

text in 

h .3. r : 

SA ser mAnga barns bild av pappa 

ut: ett stort ftangelse som bakom 

sina murar gowmer deras far. 
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s~.d 4 PIDEE-f'older 

Vad ar PIDEE? 

PIDEE ar uttytt p~ svenska "Solida r i

tetsf'breningen f'dr stHd till Chiles 

nodstallda barn" (Fundacion "PIDEE" 

Proteccion a la Infancia por los Esta

dos de Emergencia). 

PIDEE bedriver sitt hjalparbete sedan 

flera ~r genom lag av medarbetare fran 

olika yrken: lakare, larare, psy.kologer, 

sjukskoterskor, socialassistenter. N~gra 

ar anstallda men de flesta arbetar gra

tis f'or PIDEE 

I Sverige har bildats en svensk stod

forening, so m arbetar p~ att skaffa 

mer hjalp harif'ran. I Sverige st oder 

ocksa SIDA o eh Radda Barnen ett av 

PIDEE:s hjalpprogram i Sodra Chile. 

Vad gor PIDEE? 

Omkring 2 000 barn o ch ungdomar f'ick 

ar 1982 hjalp genom PIDEE:s olika hjalp

program: 

I f amiljer som lever i ekonomisk misar 

f~r underna rda barn mat i ett av prog

r ammen. Barnens vikt och halsa kant

rollaras regelbundet av barn~akare och 

sk oterskar fr~n PIDEE . 

I ett annat p rogra m behandlar ett lag 

av psykiater, psykolo ger och pedagoger 

barn och ungd omar so m fatt sv~ra psy

k iska st ó rningar. 

B~rn i f'amiljer som lever utstotta o c h 

isolerade fa r hjalp att i gruppte:vapi 

lara si~ vara med andra barn o ch vuxna 

och att bea rbeta sina kanslor och upp

levelser. 
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Sid 5 

PIDEE-fola~r 

PIDEE ordnar ocksi skolundervisning 
/ 

for barn som mastesluta skolan nar 

famil j en inte kunnat betala dyra skol

avgifter. Barn som fitt inlarnings

svirigheter fir extra skolstod. 

I Santiago har PIDEE ett eget hus, ord

nar dar fritidsaktiviteter for grupper 

med musik, teater, drama, bild-och form-

arbete. 

·Nyligen har PIDEE ocksi startat ett 

pilotprojekt pi landsbygden. Dar 

vantar annu fler barn pi hjalp. 

Hur kan DU hjalpa? 

PIDEE i Chile behover mer ekono-

misk t och moraliskt sttad utifrin 

f o r att kunna fortsatta och utoka 

sina program. 

Du kan hjalpa genom att bli medlem 

i sven ska PIDEE (avgift 40 kronor 

per ir) eller genom att skicka ett 

bidrag till PIDEE:s postgiro konto: 

70 49 33 - l 

Nark talongen: 

PIDEE Solidaritetsforening. 

Vill du veta mer? 

PIDEE:s adress i Sverige ar: 

PIDEE Solida ritetsforening for stod 

till Chiles nbdstallda ba rn 

Box 50 086 

104 05 Stockholm 

Stockholm i september 1983 
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