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I  KORTHET CHILE
Fler visiteringar i 
Storbritannien
Under 2008-2009 ökade polisens 
kroppsvisiteringar av vanliga med-
borgare på Storbritanniens gator 
med 66 procent, enligt Amateur 
Photographer. I London var ök-
ningen 83 procent.

Visiteringarna sker med stöd av 
Section 44 i landets antiterroristlag, 
men bara 0,6 procent av alla visite-
ringar ledde till gripanden, och av 
dessa kopplades bara nio fall till ter-
rorism. Europeiska domstolen för 
de mänskliga rättigheterna har sla-
git fast att Section 44 är olaglig, men 
Storbritanniens inrikesdepartement 
har överklagat domen.

Oljestrejker i 
Venezuela
Venezuelas statliga oljebolag PDV-
SA har drabbats av flera strejker de 
senaste veckorna, då arbetare pro-
testerat mot att pengar som fast-
slagits i deras senaste kollektivavtal 
inte betalats ut. Nära 3 000 arbetare 
har strejkat i omgångar, enligt Latin 
American Herald Tribune.

Enligt ledningen för PDVSA är 
strejkerna olagliga, eftersom utbe-
talningen av pengarna bara är förse-
nad på grund av övergången mellan 
två kollektivavtal.

Elbolag fick gult kort
Fyra medlemmar ur kvinnoor-
ganisationen WOZA i Zimbabwe 
arresterades förra veckan under 
en demonstration mot höga elräk-
ningar. Organisationen stod framför 
det statliga elbolaget ZESA:s huvud-
kontor, där de delade ut gula kort till 
representanter för bolaget i en sym-
bolisk imitation av en fotbollsmatch 
där spelare bryter mot reglerna, när 
polisen attackerade med tårgas och 
kravallutrustning.

Sjuttio personer omhändertogs, 
av vilka fyra personer hölls kvar i 
häkte över helgen, skriver tidningen 
the Standard.

Kvinnor ignoreras i 
Ghanas medier
En undersökning har visat att Gha-
nas ledarsidor ägnar mycket litet 
utrymme åt frågor som rör kvinnor 
och genus. Mellan 2005 och 2009 äg-
nades bara 1,6 procent av över 6 000 
ledare åt kvinnofrågor, rapporterar 
webbsidan Public Agenda. Dessut-
om sjönk intresset för genusfrågor 
under mätperioden, vilket tyder på 
en ”kritisk marginalisering av kvin-
nor i Ghanas demokratiska proces-
ser”, enligt Messan Mawugbe, som 
ledde undersökningen.

Låga kvinnolöner 
i USA
2009 tjänade kvinnor i genomsnitt 
80,2 procent av mäns löner i USA. 
Det är en ökning från 65 procent 
1955. Afrikansk-amerikanska och 
spansktalande kvinnor tjänar minst: 
68,9 respektive 60,2 procent av vita 
mäns löner, enligt webbsajten star-
gazette.com.

Det kom som ett otäckt 
eko från diktaturens tid. 
Chiles president, den 
nyvalde högermannen 
och miljardären Sebasti-
an Piñera, utsåg nyligen 
en före detta general 
till direktör för Chiles 
största fängelse. Ivan 
Andrusco heter han. 

Efter en storm av 
protester gav högerre-
geringen upp. Andrusco 
avgick efter 22 dagar 
som fängelsedirektör.

Andrusco är den man som un-
der mitten av 80-talet blev djupt 
inblandad i ett av de mest avsky-
värda brotten mot de mänskliga 
rättigheterna i Chile, då tre vän-
steraktivister mördades genom 
halshuggning. Fast chilenarna var 
vana vid mord och försvinnan-
den kom ”El caso de los degolla-
dos” (fallet med de halshuggna) 
att skaka hela det chilenska sam-
hället. Santiago Nattino, Manuel 
Parada och Manuel Guerrero är 
namnen på offren som återigen 
gör sig påminda i människors 
medvetande i Chile.

Efter militärkuppen 1973 i 
Chile drabbades miljontals män-
niskor av statsterrorism. Under 
14 år fördömde FN gång på gång 
diktaturen för brott mot mänsk-
liga rättigheter. ”El caso de los de-
gollados” blev emellertid så ma-
kabert att det är ett kapitel för sig 
i det som allmänheten känner till 
från diktaturens tid vid makten. 

Utnämningen av Ivan Andrus-
co till fängelsedirektör gav därför 
upphov till rättmätiga protester. 
Människorättsorganisationer 
och de drabbades familjer ankla-
gade regeringen för samröre med 
Pinochets drängar. Anhöriga till 
tre brutalt mördade vänstermän-
niskor fick starka sympatier för 
sin sak. 

De drabbade familjerna pro-
testerade utanför presidentpalat-
set La Moneda i Santiago, parla-
mentsledamöter gjorde protes-
terna till sina egna. Oppositions-
politiker kallade utnämningen 
ett ”hån” och en ”provokation” 
gentemot de drabbades familjer. I 
ett uttalande säger familjerna:

”Med smärta och förskräck-
else har vi tagit emot nyheten att 
president Sebastian Piñera har 
utnämnt general Ivan Andrusco 
till ny generaldirektör för Gen-
darmeriet. En sådan utnämning 
slår mot vår värdighet eftersom 
Andrusco satt i högsta ledningen 
för polisens nu upplösta lednings-
kommunikation DICOMCAR 
när våra anhöriga mördades av 
dess agenter”.

När Pinochets militärer stör-
tade den folkvalde president Al-
lendes folkfrontsregering 1973 
hade de väpnade styrkornas olika 
grenar varsin underrättelsetjänst. 

Förutom att Pinochet själv hade 
DINA, den mest fruktade av alla, 
förfogade armén över en, flyg-
vapnet hade sin egen, marinen 
sin och även polisen hade en va-
riant av Säpo och, under 80-talet, 
även DICOMCAR som var intimt 
förknippad med Ivan Andruscos 
repressiva sysslor. 

Den 28 mars 1985, tolv år ef-
ter militärkuppen, kidnappades 
Santiago Nattino på öppen gata 
av DICOMCAR:s agenter. Un-
dantagstillstånd rådde och un-
derrättelsetjänsten hade tillgång 
till obegränsade resurser. I fråga 
om Santiago Nattino erkände 
agenterna själva att det var po-
lisen som grep offret och att det 
skedde på grund av ekonomiska 
oegentligheter. De tidiga mor-
gontimmarna den 29 mars 1985 
kidnappades även Manuel Parada. 
Han tjänstgjorde som chef för en 

grupp inom den katolska kyrkan 
och bistod anhöriga till politiskt 
förföljda med juridisk hjälp under 
repressionens år. 
Lärare försvann
Även Manuel Guerrero, lärare och 
ledare för AGECH (lärarförbun-
det), rövades bort samma dag i 
staden Santiago. Manuel Guerre-
ro var bror till min bästa väninna i 
Chile. I samband med bortföran-
det av Manuel Guerrero använde 
polisen en helikopter samtidigt 
som biltrafiken omdirigerades 
för att underlätta aktionen. Åt-
gärden kom sedan att uppfattas 
av allmänheten som särskild grym 
eftersom den inträffade mitt på 
ljusa dagen och inför skolelever. 
Polisagenterna sköt på nära håll 
mot en annan lärare som försökte 
hindra kidnappningen.

Manuel Guerrero torterades. 

”Fallet med de halshuggna”
Chiles nya president startade med praktskandal

Han, liksom Santiago Nattino och 
Manuel Parada, hölls ändå vid liv. 
Senare, under natten och med 
hjälp av undantagstillståndet, 
fördes alla tre bort och dumpades 
i Santiagos utkanter. De var då 
fortfarande vid liv, de tvingades 
på knä och därefter halshöggs de 
med en militärkniv kallad corvo. 
När detaljerna av det ofattbara till 
slut kom till allmänhetens känne-
dom drabbades Chile av ett nytt 
trauma: El caso de los degollados.

Omständigheterna kring mor-
den på Nattino, Parada och Gu-
errero tog sig in i människornas 
medvetande och omvandlades 
till en bumerang för militärjun-
tan. Det ledde bland annat till 
att general Cesar Mendoza, en av 
juntans fyra medlemmar, fick gå. 
Militärjuntan betecknade då hans 
avgång som en gest av ”generös 
patriotism”, men i själva verket 
var det ett hårt slag mot juntans 
redan skamfilade anseende. 25 år 
har gått sedan dess och utnäm-
ningen av Andrusco aktualiserade 
frågan på nytt. De anhöriga till de 
tre bestialiskt mördade säger idag 
i sitt uttalande:

”Trots intensiva ansträngningar 
som gjordes för att spåra våra an-
höriga vid liv fick vi inte veta något 
om dem förrän den 30 mars 1985, 
då deras kroppar hittades med 
märken av tortyr, med utdragna 
naglar, brända öron, brutna ben, 
halshuggna och förblödda på den 
väg som förbinder området Qui-
licura med flygplatsen Pudahuel. 
Idag finns där minnesmärket Tres 
Sillas (Tre Stolar) som påmin-
ner om brottet som skakade alla 
människor runt om i Chile och 
i världen.” De anhörigas säger 
också att de som utförde brottet 
var medlemmar i DICOMCAR 
där Andrusco var en av de aktiva 
medlemmarna och dessutom i le-
dande ställning just detta år. 

Brottsplatsen var således DI-
COMCAR:s högkvarter där 
Andrusco arbetade dagligen. I 
processen som följde anklagades 
Andrusco av sina egna poliskolle-
gor som medansvarig, han kände 
nämligen till vad som försiggick 
under dessa ohyggliga timmar. 
Andrusco själv kom undan rätt-
visan à la Pinochet, men flera av 
hans kollegor och underordnade i 
DICOMCAR fick fällande domar 
och sitter än i dag i fängelset Punta 
Peuco för tredubbel kidnappning 
och halshuggning.

Nattinos, Paradas och Guerre-
ros familjer kräver idag respekt för 
sina döda och för den delen även 
för hela det chilenska samhällets 
räkning. Man menar att demo-
kratin måste baseras på respekt, 
främjande och åtnjutande av de 
mänskliga rättigheterna, vilket är 
raka motsatsen till vad Piñerare-
geringen gör idag.

Piñera utsåg nyli-
gen en före detta 
general till di-
rektör för Chiles 
största fängelse. 
En man inblandad 
i fallet med de tre 
halshuggna.
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