
Uh mig vara barn 

Jag har inte haft m3gon barndom 
inga lekar, nojen och skratt 
Uh mig Hi skratta nu 
tillsammans med dig 

Lih mig fé'l vara orolig 
sa att vindflakten fran mitt hjarta 
nar in i ditt 
i_en lek 

Ja vill inte se 
sorgsna ansikten 
Lat min gladje 
fa aterspeglas i al la 
ansikten i varlden 

Gladje 
som aldrig tar slut 
som inte ska forsvinna 
Gladje som gar 
genom hela varlden 
sa att alla manniskor 
vill bli 
barn igen 

Hur kan DU hjalpa? 

PI DEE i Chile behover mer ekonomiskt och mo
raliskt stod utifran for att kunna fortsatta och 
utoka sina program. 

Du kan hjalpa genom att bli medlem i svenska 
P 1 DE E (avgift 40 kronor per ar) eller geno m é: tt 
skicka ett bidrag till PIDEE:s postgirokonto: 

70 49 33- 1 

Mark talongen: 

PI DEE Solidaritetsforening. 

Vill du veta mer? 

PIDEE:s adress i Sverige ar: 

E5 ------

PI DEE Solidaritetsforening for stod 
till Chiles nodstallda barn 

Box 50 086 
1 04 05 Stockhol m 

Stockholm, september 1983 

PIDE E aren solidaritetsforening som hjalper nod
stallda barn i Chile. PIDEE har bildats av kvinnor 
i Santiago, som sjalva mist sina anhoriga under 
forfoljelserna efter mi 1 itarkuppen 1973. De har 
inte statt ut med att se sa manga barn lida av att 
ha bevittnat hur en eller bada foraldrarna miss
handlats, haktats, forts bort att avrattas eller 
»forsvinna». PIDEE:s arbete behovs idag meran 
nagonsin. Stod det! Ga med i PI DEE :s svenska 
stodforening! 



Chiles barn i dag 

Tusentals familjer i Chile har splittrats under Pi
nochetdiktaturens skrackvalde. Nu okar naden 
och fortrycket ater: nya barn blir offer, drabbas 
ocksa direkt av valdet. Fran Santiago vittnar nu 
sluminvanare om barn som misshandlats, torte
rats, skjutits ihjal av polis eller dott av brand
skador under den 4:e protestdagen 11 augusti 
1983. 

Materiellt lider manga barn nod. 1 familjer som 
mist sin forsorjare, borde daligt, lider brist pa 
mat, klader, pengar till skolavgifter och bocker. 
Undernaring ar vanlig, bristen pa halsovard ka
tastrofal. De fiesta barn far aldrig sin halsa 
kontrollerad i skolan, har aldrig varit hos en 
tandlakare, kan inte fa mediciner{ som ar oover
komligt dyra for fattiga i massarbetsloshetens 
Chile. 

Psykiskt lider ocksa tusentals barn svara skador 
av sina skrackupplevelser och forlusten av nara 
anhoriga. Manga har hammats i sin utveckling, 
fatt svart att lara. 

PIDE E har sparat manga barn med djupa depres
sioner, extremt blyga, kontaktstorda barn, stan
digt angestfyllda barn, barn som har ideliga kram
per, krakningar och diarreer, barn som aldrig lart 
att le, barn som skarmat av sig i en egen fantasi
varld, barn som inte vill bli vuxna, inte vill leva. 
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Sa ser manga barns bild av pappa ut: 
ett stort fangelse som bakom si na murar gommer 
deras far. 

Andres Ogalde Monasterio, 7 ar 

Andres far ar politisk fange och har dOmts till 51 
ars fangelse. Andres gar i forsta klass, men han har 
svart att lara sig nagot. Han drar sig undan kamra
terna, talar aldrig om sig sjalv eller sin familj. Uín-

. ga perioder forefaller han helt stum. 
Efter ett besok hos pappan i fangelset ritade Andres 
en teckning som visade hur hans far lag i en sang. 
Bredvid sangen stod Andres sjalv. Pa nagra andra 
figurer runt omkring hade han suddat ut ansiktet. 
»Det ar polisen>, forklarade han. For PIDEE:s psy
kolog berattade Andres att han hade en hemlig 
van som kom om natten och hamtade honom med 
en bat . 

Genom P 1 DE E far Andres nu ga i terapi. Man for
soker hjalpa honom att tala om sina upplevelser 
och bryta sin isolering. Han far ocksa hjalp med 
skolarbetet. 

IJ Maree/, ar ett av de barn som tvingats lamna Chile. 
Nar han var 6 ar ritade han av flygplanet som tog 

· honom bort fran hemlandet. 

Vad ar PI DEE? 

PI DEE ar uttyt t pa svenska »Sol idaritetsforeningen 
for stod ti ll Chiles nodstallda barm> (Fundacion 
»PIDEE» Proteccion a la Infancia danada por los 
Estados de Emergencia). 

PIDEE bedriver sitt hjalparbete sedan fiera ar 
genom lag av medarbetare f ran olika yrken: la
kare, larare, psykologer, sjukskoterskor, social
assistenter. Nagra ar anstallda men de f iesta ar
betar gratis for PIDEE. 

1 Sverige har bildats en svensk stodforening, som 
arbetar pa att skaffa mer hjalp harifran. 1 Sverige 
stoder ocksa SI DA och Radda Barnen ett av 
PI DEE:s hjalpprogram i Sodra Chile. 

Vad gor PIDEE? 

Omkring 2 000 barn och ungdomar fick ar 1982 
hjalp genom PI DEE :s olika hjalpprogram: 

1 familjer som lever i ekonomisk misar far under
narda barn mat i ett av programmen. Barnens vikt 
och halsa kontrolleras regelbundet av barnlakare 
och skoterskor fran P 1 DE E. 

1 ett annat program behandlar ett lag av psykiater, 
psykologer och pedagoger barn och ungdomar som 
fatt svara psykiska storningar. 

Barn i familjer som lever utstotta och isolerade far 
hjalp att i gruppterapi lara sig vara med andra barn 
och vuxna och att bearbeta sina kanslor och upp
levelser. 

PI DEE ordnar ocksa skolundervisning for barn som 
maste sluta skolan nar familjen inte kunnat betala 
dyra skolavgifter. Barn som fatt inlarningssvarighe
ter far extra skolstod. · 

1 Santiago har PIDEE ett eget hus, ordnar dar fri
tidsaktiviteter for grupper med musik, teater, dra
ma, bild-och formarbete. 

Nyl igen har P 1 DE E ocksa startat ett pi lotprojekt 
pa landsbygden. Dar vantar annu fler barn pa hjalp. 
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