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USA utbildar 
militär i Chile 
Eva Björklund

Tillsammans invigde USAs ambassadör i Chile, 
Alejandro Wolff (varg!), och amiral Marco Amgio (vän!), 
befälhavare för marininfanteriet, en ny skola för utbildning 
av militär och polis för insatser i stadsmiljöer. Platsen är 
marinkårens bas i Aguayofästningen i Concón. Den nya 
skolan sägs inriktas på chilensk medverkan i framtida 
militära USA-ledda FN-insatser runt om i världen. 
Förklädet ”fredsinsatser” ska dölja att USA tar kontroll 
över en militärbas i Chile. 

Sedan 2002 har antalet latinamerikanska militärer som 
utbildas av USA ökat med 50 procent.  Bara Argentina, 
Boliva, Venezuela och Uruguay har upphört att skicka 
sina soldater till den ökända Amerikaskola – School of the 
Americas - som utbildade militärkuppernas torterare på 
60- och 70-talen. 

USAs Sydkommando (avser Sydamerika) har för 
närvarande mer militär i Latinamerika än på länge. 
Uppgiften är att garantera ”politisk stabilitet i Sydamerika”, 
genom installation av militärbaser och utbildning av 
militär. Sydkommandots senaste insats var statskuppen i 
Honduras 2009. Sedan dess har 25 journalister mördats 
och dagligen dör över 200 honduraner, offer för den 
inhemska härskarklassens och militärens samarbete med 
USA. Terrorn ökar i takt med att motståndsfrontens parti 
LIBRE, tar ledningen i alla opinionsundersökningar. Folk 
vänder de två traditionella partierna ryggen.

Rodrigo González, ledamot i nationalförsamlingen 
säger att ”Vi kan inte acceptera att chilensk militär, polis och 
militärpolis utbildas av USA för ’insatser’ i stadsmiljöer. 
Folk har rätt att organisera sig och offentligt demonstrera 
sina krav på ett samhälle som respekterar mänskliga 
rättigheter. De väpnade styrkorna är till för att försvara 
landets gränser. Så det är landsförräderi att underställa 
sig USAs militärkommando, särskilt med tanke på dess 
förödande insatser mot mänskligheten sedan 1800-talet, 
inte minst i Chile efter statskuppen 1973”

Kommunistpartiets ledamot Hugo Gutiérrez krävde 
att utbildningen av chilenska militärer omedelbart skulle 
upphöra.    Källa	Punto	Final


