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Under flera år har det varit 

tyst om den chilenska arbe
tarrörelsen. Fackföreningarna 
krossades nästan helt vid kup
pen 1973 och många fackliga 
ledare har mördats eller »för
svunnit» sen dess. Men trots 
Pi no c het -juntans förtryck har 
arbetarrörelsen börjat göra sig 
hörd genom olika protester 
och aktioner, som t ex strej
ken vid gruvan i Chuquicama- 
ta. Aktiveringen av den chi
lenske arbetaren försöker nu 
Pinochet hejda genom att för
bjuda sju fackförbund. Om 
den fackliga kampen i Chile 
kan Du läsa på sidorna II • 14.

Ett annat land som lider un

der ett ofattbart förtryck är 
Uruguay. På sidorna 3 • 9 
finns förhållandena i landet 
beskrivet.

Men även andra intressanta 
artiklar om Latinamerika och 
so lidar ite tsarbete t i Sverige 
finns i det här numret av 
Chilebullen.

Förseningen av del här num
ret har »tekniska* men även 
»ekonomiska» orsaker. Så, 
kamrater, stöd - sprid - sälj 
Chilebulletinen!

Kamratligen

1978 - en
personlig
återblick

1978 vor ett egendom
ligt år på den latiname
rikanska kontinenten. 
Del var ett år då mörkret 
blev en aning mindre 
mörkt, utan att därför 
något egentligt dagsljus 
kunde skymtas.

Det var det året många 
bolivianer i Sverige kun
de återvända hem utan 
att någon entydigt kunde 
säga vart utvecklingen i 
deras hemland var på väg.

Det var det året då den 
väpnade kampen på nytt 
exploderade i ett central
amerikanskt land Nica
ragua och medlemmar av 
sandinistgerillan sent på 
hösten reste runt i Euro
pa och vädjade om en 
förstärkt solidaritet. Det 
är nu • 1979 - maktför
hållandena i Nicaragua 
kommer att avgöras, kan
ske för decennier fram
över.

1978 var året då Pino
chet-regimen i Chile för 
första gången visade 
tecken på allvarlig inre 
splittring och den fack
liga kampen tog en delvis 
ny vändning.

Det var det år opposi
tionen inne i Chile ver
kade mycket mer öppet 
än tidigare, men vi för
blev okunniga om dess 
verkliga styrka eftersom

massmedia inte tyckte 
att landet längre var 
något att skriva om.

1978 var del år då Ar
gentina vann sitt världs
mästerskap i fotboll och 
pressen och radion och 
TV;n upprepade vad vän
sterpressen redan skrivit 
och inte tog många egna 
steg för att göra egna 
analyser av vad som 
egentligen ägde rum.

1978 var det år då det 
inte längre var lika enkelt 
au måla allt i svart och 
vitt pä kontinenten. Det 
år då en ny utveckling 
kunde skönjas.

1978 var det året då 
Carter och socialislinter- 
nationalen började gå 
hand i hand. Del är dä 
nya analyser måste göras.

Det var det år dä ana
lyserna och självprövnin
gen uteblev.

1978 var det år del stod 
klart att svenska varv, 
skogar och gruvor har 
dömts till att bli olön
samma på 80-talet.

1979 är det år då den 
allvarliga diskussionen 
måste sätta fart om ut
vecklingen ska bli en an
nan än den kapitalet har 
utsett åt oss.

Peter Torbjörnsson
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Ett annat land
som blöder

När militären tog över makten i Uruguay 27 juni 
1973 förvandlades det land som tidigare kallats 
»Amerikas Schweiz» till »Latinamerikas tortyrkam
mare».

Idag lever en halv miljon uruguayare i landsflykt av 
politiska och ekonomiska skäl. Det är mer än var sjun
de invfinare som tvingats lämna sitt hemland. En av 
dem är Eduardo Viera, f d riksdagsman och chef
redaktör för kommunistpartiets tidning. Idag på 
ständigt resande fot för att sprida information om 
och skapa opinion mot militärdiktaturens grymheter i 
sitt hemland, som han tvingades lämna 1976 efter att 
flera gånger ha kastats i fängelse och torterats.

Chilebulletinen träffade honom när han besökte 
Sverige i höstas.

URUGUW

- Kuppen i Uruguay var en 
förebyggande kupp. Militä
rerna ville stoppa arbetarnas 
och de folkliga krafternas 
frammarsch. Fackförenings
rörelsen hade dä växt sig 
stark, över 90 procent av ar
betarna var anslutna till CNT 
(motsvarande LO och TCO t 
Uruguay), och Breda Fron
ten hade bildats, i vilken in
gick Kommunist purt iet,
Socialist partiet, Kristdemok
ratiska partiet och delar av dc 
traditionellt borgerliga par
tierna och övriga vänstern. 
Bankägarna och kapitalister
na säg sin makt hotad och mi
litären, ledd uv högermän och 
stödd av USA-imperialismen, 
tog över makten för att skyd
da kapitalisternas intressen.

Vilket slöd har militären
idag?

- Det finns inget politiskt 
parti som stöder diktaturen.

Alla partier är för övrigt för
bjudna och vänsterpartierna 
är dessutom olagligförklarade. 
Internationellt stöds militär
diktaturen av bland annat 
regimema t Sydafrika. Chile 
och Paraguay. USAs rege
ring har riktat kritik mot de 
grova kränkningarna av de 
mänskliga rättigheterna, men 
samtidigt får landet stora län 
av amerikanska banker och 
militären utbildas och utrustas 
med vapen i USA.

Härda livsvillkor

Hur är förhållandena för 
vanliga människor i Uruguay 
idag ?

* Landet befinner sig i kris. 
Arbetarnas realinkomst har 
sjunkit med 50 procent. Ar
betslösheten i Montevideo är 
nu 13 procent, inflationen är 
hög. Pesons värde har sjunkit

till en tiondedel av vad den 
var värd 1973. Den officiella 
minimilönen är ca 250 kronor 
i månaden, men alla får inte 
ens så mycket. Militärer, po
liser och fångvaktare, det finns 
drygt 60.000, får dubbelt så 
höga löner som vanliga arbe
tare. Militären deklarerade 
1972 ult landet befinner sig 
i inbördeskrig och detta dek
ret har ännu inte upphävts. 
Alla former av folksamlingar 
är förbjudna. Det är till 
exempel inte tillåtet för an
höriga till fångar ult hyra en 
buss tillsammans för att be
söka sina släktingar i fängel
set. Det anses som en folk
samling.

- Om pensionärer uttalar sig 
kritiskt mot regimen så dras 
pensionen in. Alla förenings
styrelser måste godkannas av 
myndigheterna. En idrotts
förening måste till exempel få 
sin styrelse godkänd i förväg.

Hur behåller militären sin 
makt när de saknar aUt stöd 
hos folket 7

- Diktaturen har hela tiden 
ökat förtrycket. Det finns nu 
ca 6.000 politiska fångar, 
50.000 personer har på ett 
eller annat sätt passerat genom 
fängelserna. Regementen har 
gjorts om till koncentrations
läger. Jag har en lista på 100 
personer som ir  försvunna, 
men det finns säkert fler som 
vi inte känner till. Det är nu 
regel att alla fångar torteras. 
Närmare ett hundratal fångar 
har avlidit av tortyren. Tid
ningarna censureras eller har 
helt enkelt stängts.

Motståndet inte knäckt

Och hur gör folket mot
stånd mot förtrycket 7

- Det bedrivs ett fackligt
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•Det är det för tidigt att ut* 
tala sig om ännu, men förut* 
sättningarna ökar för att det 
ska bli någon slags öppning. 
Det är klart att den är beroen
de avatt arbetarnaskampökar.

- Det krävs en samordning 
av alla som kämpar mot dik-

•  Återinförande av demo
kratiska rättigheter för alla.

•  Amnesti Tör alla politiska 
f ängar

•  Upphävandet av det för
bud mot politisk aktivitet 
som råder idag för alla som 
deltog i de tvä senaste valen.

•  Vad är Breda Fronten ?motstånd ute på fabrikerna, 
det är framför allt ekonomiska 
krav som ställs eftersom den 
ekonomiska situationen ir 
ohållbar. Studenterna vid ve
terinärhögskolan genomförde 
nyligen en lyckad strejk. De 
krävde att dekanen skulle av
gå. Han är fasetst. Och att 
studieplanerna skulle ändras. 
Myndigheterna var tvungna 
att gå med på det. Det kom
mer ut underjordiska tidnin
gar och för en kort tid sedan 
genomförde nationalistpar
tiets ungdomsorganisation en 
demonstration, men den blev 
brutalt nedslagen av polisen. 
Motsättningarna mellan de 
militära befälhavarna har ock
så ökat. Högste chefen för 
den militära underrättelse
tjänsten, en känd ClA-mcd- 
arbetare, nämnde i Philip 
Agecs bok, avsattes i som
ras.
Finns det möjligheter att re

geringen spricker ?

Breda Fronten (Frente 
Amplio) är en koalition 
bestående av Kommu
nistpartiet, Socialistpar
tiet, Kristdemokratiska 
partiet, fraktioner ur de 
traditionella borgerliga 
partierna, oberoende m 
fl.

Den bildades kort tid 
före det senaste valet 
1971, då dess president
kandidat, general Liber 
Seregni (förra året dömd 
till 14 års fängelse i en 
rent parodisk rättegång),

taturen kring ett minimipro- 
gram: man genomför gemen
samma aktioner samtidigt. 
Oavsett vad man menar om 
landets framtid är det vikti
gaste idag att störta diktatu
ren. Miniplattformen skulle 
kunna vara;

var den som fick flest 
röster i Montevldeo-pro- 
vinsen, där hälften av 
landets invånare är bo
satta.

Breda Frontens politis
ka program är antiimpe- 
riatistiskt och progressivt. 
De i Fronten ingående 
partierna bedriver under
jordisk viss politisk verk
samhet i Uruguay. Det 
har upprättats ett sek
retariat i exil, f n med 
säte i Madrid, och det 
finns officiella represen
tanter i flera länder.

•  Folkomröstning.

•  Ekonomiska åtgärder för 
att lösa landets mest akuta 
problem.

Vilken betydelse har på
tryckningar från utlandet 7

- Det är viktigt att de fort
sätter. Först och främst för 
de politiska fångamas frigi
vande. Regeringen känner den 
internationella avskyn, ut
ländsk press har kallat Uru
guay för »Latinamerikas tor
tyrkammare», ILO har pi 
olika nivåer uttalat sitt för
dömande av diktaturen, lik
som Interparlamentariska 
Unionen, FNs Kommission 
för mänskliga rättigheter, ja 
til) och med OAS El t prob
lem är att utländska organisa
tioner som Röda Korset och 
Amnesty International inte 
släpps in i landet. All hjälp 
till de politiska fångarna ses 
som sub versi v verksamhet. 
Regeringen måste tillåta att 
det skickas hjälp frän ut
landet tilj de politiska fångar
na och deras familjer.

Du ser ändå hoppfullt på ut
vecklingen i Uruguay 7

- Ja, de första åren efter 
kuppen var åll politisk akti
vitet nedfryst, nu är det en 
ökad rörlighet Allt som hän
der i andra latinamerikanska 
länder kan också positivt in
verka och stimulera folket i 
deras kamp. Nu följer vi spänt 
utvecklingen i Nicaragua.

Anne-Marie Sved in

///. Sergio Aliesor
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Förbudens paradis
Nyfascismerw svarta stövlar trampar Uruguay. 

Det Sr ingen stor överdrift att, som har gjorts i 
utländsk press, kalla hela landet en tortyrkam* 
mara. Kalla siffror talar sitt tydliga språk: I av 6 
uruguayare i landsflykt, I av 400 i fängelse, näs
tan 60 % av landets budget går till förtryckar- 
apparaten.

Exemplen på de svåra förhållandena som be* 
tolkningen lever under skulle kunna mångfaldi
gas.

*  Fångarna torteras med kåpor över huvudena. De får stå o- 
rörtiga på det här sättet i flera timmar! sträck, ibland dygn. 
Fotot på de här kvinnorna, en av dem tydligt gravid, är 
taget av en militär och utsmugglat ur fängelset

Landet år ett i raden av 
militärdiktaturer som. med 
USA-imperfalismens aktiva 
stdd, upprättades i Latin
amerika under 70*talet. Det 
är ingen tillfällighet att mi
litären i Uruguay tog mak
ten tvä och en halv månad 
innan deras kolleger i Chile 
gjorde samma sak - det var 
ett led i den kontrarevo
lutionära offensiven, nödvän
dig för att hejda folkens fram
marsch, för att försvara de 
multinationella företagens 
ekonomiska intressen. Stor
företagarna och fascisterna 
går hand i hand - över torte
rade och mördade kroppar

•  Fångarna måste 
betala tortyren

Vad beträffar de 6 000 po
litiska fångarna, varav en del 
sitter som regimens gisslan, 
saknar man nästan ord för 
att beskriva under vilka för
hållanden de lever, dömda 
till fängelsestraff på 5, 8, 20 
ända upp till 45 år - eller 
inte alls dömda! De utsätts 
för systematisk tortyr, fy
sisk och psykisk, och höj
den av cynism är att de 
numera krävs på betalning 
för detta: 2, S dollar per 
dag. Den som inte kan be
tala släpps inte fri-

l kanske inget annat land 
har försöken till »fascisti- 
sering» av samhället gått så 
långt som i Uruguay. Goeb- 
bels med sitt yttrande: »När 
jag hör talas om kultur gri
per jag efter pistolen» har i

Uruguay blivit tagen på or
den: en rad författare har 
förbjudits, bi a Tolstoj, Gar- 
cia Lorca, Pablo Neruda, 
Nicolas Guillen, sångare 
och teatergrupper förbjuds 
och tvingas i landsflykt, 
böcker och målningar bränns 
på bål, t o m arkiverade 
tidningar från 1800-talet har 
censuren bestagtagit på Na- 
tionaibiblioteket i Montevi- 
deo!

Militärerna har deklarerat 
att »den unga generationen 
är förlorad och en ny art bör 
formas med utgångspunkt 
från skolan». Många läro
medel har bytts ut, historie
böcker förvanskats. Ett stort 
antal lärare på alla nivåer har 
ovskedats, liksom många ele
ver. Hela institutioner har 
stängts, forskningscentra står 
tomma. Utbiidningsministe- 
riet skickar ut cirkulär med 
förordningar och förbud: man 
bör vara glad. ha kortklippt 
hår, om skägg eller mustasch 
så endast mycket kort och 
välskött, man får inte bära 
jeans eller stövlar osv.

•  Friedmans »råd» 
bitter medicin

Precis som i Chile är konse
kvenserna av Milton Fried
mans bittra medicin katastro
fala för folket: arbetslöshet, 
devalveringar, svältlöner, 12-16 
timmars arbetsdag för att

kunna överleva. Köpkraften 
har - enligt officiella siffror! - 
under 70-tatet sjunkit med 40 
procent.

Med gevärspipan skapas de 
»stabila förhållanden» som 
Världsbanken och Internatio
nella Valutafonden önskar, 
och Uruguay får stora lån. Ut
landsskulden är en av de 
största i Latinamerika på 
två miljarder dollar. Just i 
dagarna överviger JDB, som 
tidigare gett lån, att finan
siera två projekt i Uruguay. 
Det är uteslutande p g a de 
Stora tånen från utlandet och 
det hårda förtrycket som dik
taturen i Uruguay håller sig 
kvar vid makten.

•  En desperat diktatur

Diktaturen ar politiskt svag. 
den har inget stöd från någon 
del av befolkningen. Den har 
inre motsättningar och är 
totalt ofömögen att lösa lan
dets ekonomiska eller sociala 
problem. Den enda utväg den 
kan se är att ständigt öka ter
rorn. Trots sin enormt stora 
»legala» förtryckarapparat har 
den måst beväpna »nationo- 
listband» som förgiftar och 
skar halsen av borgerliga 
oppositionsledare, som kid

nappar motståndare till re
gimen. lägger bomber i syna
gogor, sprider flygblad med 
nazistslogans och skickar ano
nyma hotelsebrev till de kon
servativa tidningarna.

•  Motståndet stärks 
mer och mer

Trots ett politiskt förtryck 
utan motstycke och ett eko
nomiskt som inte står Chile 
efter förstärks motståndet, 
även om de uttryck det kan 
ta sig för det mestu är mycket 
begränsade. De politiska par
tierna, den fackliga central
organisationen och student
federationen har ali3 sina 
underjordiska publikationer. 
Det lur förekommit urbets- 
nedläggelser och demonstra
tioner. Och inte det hårdaste 
förtryck har någonsin kunnat 
hindra poeter frän att dikta, 
konstnärer från att mula.

I kampen för att störta dik
taturen kan den interna t io- 
neila solidariteten spela en 
betydelsefull roll genom att 
stödja folkets krav på demo
kratiska fri- och rättigheter, 
för de politiska fångarnas 
frigivning. för att de mänskli
ga rättigheterna återinförs 
och respekteras

Eva Bendz
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URUGUW

Uruguay har mellan 6.000 och 
7.000 politiska fingar, vilket är 
flest t världen i förhållande till 
invånarantalet, enligt Amnasty 
International.

Alla politiska fångar, med mycket 
få undantag, torteras.

Många fångar har försvunnit, och 
många har avlidit under tortyren. 
Det har hänt att anhöriga fått en 
igenspikad kista och när de öpp
nade den, mot uttryckligt förbud, 
har den döda ibland varit torterad 
nästan till oigenkännlighet.

Carlos Chassale, 35 år gammal;är 
ett av fascistdiktaturens offer. Han 
vittnade under Världsungdoms- 
festivalen på Kuba i tribunalen 
»Världens ungdom anklagar im
perialismen».

Här följer ett sammandrag av 
hans vittnesmål i Havanna. Mindre 
än två veckor senare avled han.

JAG ANKLAGAR
ffJ :' ag heter Carlos 

Chassale. Jag är 
lärare från Uru
guay, och jag 

kidnappades den 7 november 
197S av en grupp oindenti- 
fierade personer. Jag befann 
mig vid det tillfället på min 
arbetsplats, skola nr 9. i 
stadsdelen La Teja i Monte- 
video, en proletär stadsdel.

— Då jaggrepsstod jag under 
intensiv läkarbehandling efter
som jag lider av en allvarlig 
sjukdom, cancer i lymfkört
larna kallad »Hodgkins sjuk
dom». Som följd av att läkar
behandlingen upphörde och 
tortyren jag utsattes för, för
värrades min sjukdom och jag 
svävade mellan liv och död 
vid inte mindre än tretillfäilen.

Jag Intog hela tiden en korrekt 
hållning, trots det svåra i si
tuationen. Och idag känner 
jag mig ännu närmare dem 
som jag aldrig angav. Jag kän
ner mig mer än någonsin som 
kommunist och patriot.

-  Inför denna vördade och 
representativa tribunal ankla
gar jag den nuvarande regi
men i Uruguay för att ha kid
nappat mig, för att ha tor
terat mig svårt under nio 
månader och hotat mig till 
livet, för att ha hotat min 
familj, för att ha försökt ut
nyttja min allvarliga sjukdom 
för att göra mig till förrädare. 
Jag anklagar fascist-regimen 
för tortyr av hundratals uru
guayare, jag anklagar den för 
mord och för brott mot alla 
mänskliga rättigheter.

-  I det här tillståndet döm
des jag. Anklagad för att till
höra en subversiv organisation, 
genom att jag är medlem av 
Kommunistpartiet i Uruguay, 
och jag dömdes till fängelse i 
mellan sex och arton år.

-  Om jag inte hade arreste
rats skulle jag idag ha varit 
kvar i mitt hemland, i kamp 
mot fascismen. Varken de 
omänskliga påtryckningar jag 
utsattes för i och med min 
sjukdom eller tortyren, eller 
hotelserna om att de skulle 
döda mig kunde knäcka mig.

-  Med förbundna ögon för
des jag bort i bil från min ar
betsplats till ett ställe som jag 
då inte kunde lokalisera. Mina 
kidnappare förklarade under 
vägen att vi befinner oss i 
krig och att jag därför inte var 
en vanlig fånge utan en krigs
fånge. Och att allting i krig är 
tillåtet, även tortyr och mord. 
Vi som befann oss på det här 
stället döpte det till 
»Helvetet»,

-  Jag tvingades stå upprätt, 
mycket bredbent, rak i ryg

gen utan mat eller dryck, och 
mina fysiologiska behov fick 
jag uträtta där i samma ställ
ning. Första gången fick jag 
stå så i nästan två dagar till
sammans med en stor grupp 
män och kvinnor, de flesta 
nakna och barfota. Vi föll 
omkull när sömnen bemäk- 
tigade sig oss. De reste oss 
upp med slag. När huvudet 
föll ned mot bröstet använde 
de en liten slags elektrisk bär
bar apparat, med vilken man 
gav o s  stötar mot käken, 
öronen eller nacken. När vi 
av trötthet förde samman 
fotterna särades de genom 
slag mot anktarna. Hela tiden 
slog de oss mot njurarna, pä 
ryggen och i huvudet.

-  Sen band de samman 
mina hinder på ryggen med 
tjocka rep, som gav mig sår. 
Jag hissades upp i armarna i 
en kedja, som löpte genom en 
trissa så högt att jag blev hän
gande i luften och jag nådde 
nätt och jämt golvet med ena 
tåspetsen. Senare fick jag veta, 
att de inte hissar upp o s  helt 
utan tillåter att vi snuddar vid 
golvet. Del Br ett sätt att hålla 
o s  vid medvetande, så att vj 
inte svimmar av.

-  Det gjorde fruktansvärt 
ont. De började gunga mig,
vilket Ökade smärtan ytterli
gare, och sen slog de mot olika

delar av kroppen så att bl a 
några revben pfi högre sida 
knäcktes. De slog mig också 
i huvudet med ett träföremåj, 
och längre fram kände jag 
elektriska stötar i olika delar 
av kroppen. Jag vet inte hur 
långe det hBr höll på. Men jag 
minns att när jag släpptes ner 
kändes det som om armarna 
slets loss från kroppen när 
blodet återvände.

-  En natt försökte en beru
sad vakt tvmga en ung flicka, 
sam stod intill mig. att dricka 
sprit. Hon vägrade. Flickan 
grät, och då kom vakten till
sammans med några andra till
baka till henne. De böljade ta 
på henne och säga oanstän
digheter. Sedan våldtog de 
henne. De tillfällena var de 
svåraste. För många av oss 
som var där kände varandra. 
Många var vänner sedan år 
tillbaka.

-  När vi befann oss på nedre 
botten trakasserades vi stän
digt av vakterna, som hade ut
tryckliga order att inte lämna 
oss i fred. De slog mot nju
rarna och i huvudet och gav 
oss elektriska stötar med bär
bara apparaten. De trampade 
oss på fotlederna och gav oss 
karateslag. Några vakter roade 
sig med att springa över oss 
på nätterna. När de förde oss 
till toaletten fick vi ställa oss i
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URUGUW

rad bakom varandra och lägga 
händerna pä axlama på den 
som stod framför. Det kalla* 
des för »det lilla tåget», som 
bestod av 30 eller 40 personer 
som leddes mot de kamrater 
som blivit värst misshandlade 
och inte ens orkade sätta sig 
upp. »Det lilla tåget» gick över 
dem flera gånger om dagen. 
Det var en fruktansvärd känsla 
att ha trampat på en kamrat i 
kampen, att ha gått på hans 
huvud.

-  På natten låg vj alla, män 
och kvinnor, tätt tryckta in* 
till varandra på något smutsigt 
tygstycke eller direkt på gol
vet. Men i allmänhet lät de 
oss inte sova genom att sys
tematiskt slå oss, urinera på 
oss eller springa över oss.

IU: Sergio Altesor

mig att leva på om jag förråd
de någon.

— Jag har haft möjlighet: att 
tala med andra fångar, och 
det visade sig att alla hade 
genomlevt samma fruktans
värda saker. Att det jag gått 
igenom t o m varit lindrigare 
än för andra kamrater p g a 
min sjukdom. Det visade sig 
också att det absoluta flertalet 
av kamraterna hade intagit en 
värdig hållning. Bland dem 
fanns kvinnliga kamrater som 
var fullständigt förstörda, 
med svåra skador i könsor
ganen. Många med psykiska 
störningar, särskilt bland 
kvinnor som var gravida när 
de greps, som fått missfall 
eller som, efter att ha våldta
gits flera gånger, blivit gravida 
i fängelset.

-  Jag vill särskilt under
stryka några saker. För det 
första den h&llning som det 
stora flertalet av kamraterna, 
som var fängslade tillsammans

~ Jag var där i nästan två 
månader, men de kunde inte 
få ut ur mig några uppgifter. 
Jag vill tala om att det var 
mycket svårt att tiga. Jag vill 
också tala om att jag var
mycket rädd, att denna rädsla 
bemäktigade sig mig när jag 
hörde att de ropade mitt
nummer och att jag inte kän
ner något recept för att inte 
tala. Men att jag i det ögon
blick, då jag trodde att jag 
skulle bryta samman, erin
rade mig de personer jag äl
skar mest. (Här gör Carlos 
Chassale en relativ lång paus 
p g a sinnesrörelse). Jag tänk
te på mitt parti, mina kam
rater, min mamma. Och jag
tänkte att det skulle inte fin
nas någon plats i världen för

med mig, intog. För det andra 
den hjälp som dessa kamrater 
ständigt gav mig i de svåra 
stunderna. För det tredje den 
roll som den internationella 
solidariteten spelat i mitt och 
många andras fall.

-  Samt att min högsta ön
skan är att kunna återvända 
till mitt hemland för att bidra 
i kampen för att störta fascist- 
diktaturen och för alt tillsam
man med mina bröder bygga 
upp ett bättre Uruguay, utan 
fascism och utan tortyr, ett 
samhälle som grundar sig på 
rättvisa, frihet och alla män
niskors lycka.

Tack. 99
(översättning. Eva Bendz)

Denna dikt, skriven av Jose Augu
stin Goytbolo (född i Barcelona 
1928), sjöngs i ett fängelse i Uru
guay av de manliga politiska 
fångarna för sina kvinnliga kamra
ter i cellerna i våningen under.

Ord till JULIA
Du kan ej mer vända tillbaka 
för liver bringar dig framåt 
som en klagosång utan slut 
utan slut.
Du kommer an känna dig instängd 
förlorad och ensam.
du kommer kanske att önska att du aldrig hade fötts  
aldrig hade fötts.

Men du, glöm aldrig bort 
det som jag en dag skrev 
dd jag tänkte på dig, tänkte på dig 
som jag gör nu.

kvmha

på att du 
ska hjälpt 
»o hjälp i
W e j / y j

fdem
em

ig aldrig 
jag stam \r här

tch dä, glöm Mte \o r t  
let som jag eg dt 
Id jag tänkt Jpå  
gm jag gör hu.

täi

.ivet är vackert, 
tp.trötrjråa sori 
1rfai>ånAer,JJ

Livet är vackert, du ska fd se 
att trots alla sorger 
får du vänner, får du kärlek, 
får du vänner.
En ensam 
tagna sd, 
är som da\ 
är ingenting.

Och ddi glö, 
det sota ja\ 
dd jag m  
som jag

Andra van tja 
att din jfadjé 
att din sdngt 
bland deras i  
Ge inte upp, 
fe  denna väg 
p g  kan ej me 
fa g stannar lu

Men du, glöm aldrig bort 
det som jag en dag skrev 
dd jag tänkte pä dig, tänk 
som jag gör nu.
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Eduardo Galeanos bok »Sången vi sjunger» (Prisma) 
ger en skrämmande bild av Uruguay, landet dar halva 
befolkningen har flytt till utlandet p g a arbetslöshet 
eller politisk förföljelse, ett land i spillror där bara de 
svagaste, de fattigaBte och förtryckarna själva finns 
kvar. Ett land, där »folk tar adjö varje dag».
Men en del kommer också tillbaka, som Mariano. E f 

ter en tid i landsflykt återvänder han till Uruguay • 
landet han inte kan sluta att älska. Han återvänder 
för att arbeta för en bättre framtid. Han fängslas 
så småningom, torteras men lyckas fly tillbaka till 
livet. Vi möter Mariano när han under sin flykt från 
fängelset kommer till en by med en enda invånare 
kvar • en gammal man.

MÖTET
Ur »Sången vi sjungen) av Eduardo Galeano

I
jjl as hade varit i stan t ett 
I  dygn och haft tur. Allt var 
I  ordnat. En smogglarskuta 

J  skulle ta mig över till andra 
Stranden.

Jag gav mig iväg med en påse på ryggen.

Jag miste gå l&nga vägar ute på landet 
för att komma till floden. Landstrykare, 
lösdrivare, luffare, lunkaxe - jag skratta
de för mig själv och lyssnade på skrattet. 
Jag var svag och mycket trött, men jag 
hade hela tiden en väldig lust att 9pringa 
och att vältra mig i gräset som en ung- 
hfist. Aldrig mer skulle jag ångra att jag 
levde. Jag hade fitt nog av död för all 
framtid.

Jag försökte kinna igen fåglarna på 
deras sått att flyga eller sjunga. Det höll 
mig sysselsatt och höll mig sällskap. Jag 
ville indentifiera steglitsan, den fläckiga 
benteveofågeln, den vita änkcfinken. 
Katanderlärkan misstrodde jag, för jag 
visste att den härmade alla andra. Tras
ten höll sjg tyst av ren lättja, Delätttaste 
låtarna att känna igen var skogsduvornas 
strupljud, som om de sjöng genom krä- 
van, kolo-kolo-kolo, där de gömde sig i 
trädkronorna framåt kvällen.

Jag la mig och vilade på skogsstigen 
när jag inte orkade längre, och medan 
jag låg där och tuggade på undergörande 
örter tänkte jag mycket på Fierro. Det 
var honom jag hade att tacka för min 
nyfikenhet och min respekt för silver- 
popplarnas snabba sus och grodornas 
röster och krafterna hos harriset. 
Varenda liten eldfluga skriver sin 
namnteckning i luften, med blått 
bläck, och man måste kunna tyd3 den. 
Jag tänkte på hur Fierro lärde mig allt 
det dir. Jag tänkte på honom och på att 
man inte kan få tiUbakB det som de har 
tagit ifrån en, och inte heller vicka 
någon till liv igen, men alt man åtmin

stone måste försöka göra upp räkningen, 
och jag tänkte med förbittring på 
tortyren som mal sönder människokött 
och på dem som vill göra vår jord till en 
avskrädeshög

Jag hade ett behov av att ge var sak 
dess namn för att Inte förlora någon. In
sekter och växter gav mig tillbaka nam
nen som jog hade glömt och som nu 
skulle följa mig för alltid. Jag såg dagens 
tvärstreck på himlen och fyllde lungorna 
med doften från vilda blommor, och jag 
hade aldrig varit så siker på att jag var 
fri och obunden och att jag älskade 
denna jorden som har skapat mig och 
där jag har valt att leva och dö. Jag såg 
kolibrin arbeta bland blomkronorna och 
hackspetten på trädstammarna och jag 
kände mig omtumlad inne i bröstet, för 
jag var en liten bit av något mycket 
större och mycket båttre än jag själv. 
Med hög röst sa jag: jag far men jag 
kommer tillbaka. Och då, nlr jag kom
mer tillbaka, skulle den verkliga, slutliga 
resan börja för mig.

Jag tänkte på dem som har blivit kvar. 
Inte bara på Fierro. Jag tänkte på kam
raterna i fängelset och framför allt på en 
som hade blivit knäckt och som, när han 
fick träffa sin fru efter ett år, ville bjuda 
henne på jord att äta. Jag tänkte på 
kamraterna på tidningen, pä de få över
levande som inte var långt borta eller i 
fängelse, och jag föreställde mig hur de 
träffades och söp sig fulla till minne av 
mig och var glada att ha en förevänding. 
Jag tänkte på mina gamla vänner. Gor* 
rion såg Jag för mig på stranden, bredvid 
den släckta elden, han stod där med 
händerna i fickorna och såg efter ett far
tyg som drog förbi och försvann. Ronco 
föreställde jag mig som jag såg honom 
sista gången, framför en splittrad spegel, 
med handen hårt sluten om en revolver, 
han vacklade, svettades, desperat och 
mycket ensam på grund av såret längst

inne i själen som aldrig skulle kunna 
läkas.

Jag gick långsamt, Det värkte i mitt 
dåliga ben och det var inte mycket kraft 
jag hade kvar i kroppen. Jag var mager 
som ett streck.

På morgonen den tredje da
gen kom jag till en över
given by. Jag visste att jag 
måste akta mig för hus och 
människor, men där fanns ingen kvar, 

bara lukten i de tomma boskapsfållorna 
och en lerväg, damm i drivor på skelett en 
av husen och den brännande solen och 
inte en människa.

Jag leiade efter något tak, någon skug
ga att lägga mig i. Jag satte mig ner. Jag 
ställde påsen bredvid mig. Jag lutade 
mig mot väggen och blundade

Då hörde jag en sprucken röst som sa:

— Han ser trött ut pojken

Jag vände mig om och fick syn på 
honom. Han var gammal, och satt och 
drack mate alldeles ensam, i dörren till 
vad som hade varit byns butik.

En flock stjärtänder flög förbi, och 
gubben sa att de kom från Venezuela. 
Han sa att han hade en son j Venezuela 
men att sonen inte kom hem på somrar
na eller någon annan gång heller. Han 
hade en annan son i Australien.

Gubben hade hatten på sig och hade 
en kostym som var äldre än han själv, 
dubbelknäppt kavaj med mycket breda 
slag,som på ettgammaldagsfattigbröllop. 
En tillendsiablomma hängde t hans 
knapphål.

Det var födelsedag. Gubben fyllde jag 
vet inte hur många år den dagen, och 
han var ensam. Han hade en hund, men
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hunden hade glömt bort hur man skäller 
för han hade ingen att skälla på. Gubben 
hade klätt ut hunden. Han hade satt på 
den en mössa och en kjol som släpade 
efter det stackars kräket och gjorde att 
han inte kunde kila sina loppor i fred.

Grisar och höns gick in och ut i huset. 
På bakgården stod en mjölkko. Jag åt 
tillsammans med gubben, sånt som han 
Sjfilv hade lagat till, färskt bröd och blod* 
korv, medvurst och ost. Vi skålade i 
starkt, rött lantvin. Han frågade varför 
jag var så mager. Jag sa att jag kom från 
ett ställe där man måste riva brödet för 
att kunna få det i sig, och där man 
plockade upp smulorna från golvet den 
ena efter den andra, och där man frös 
ända in i märgen. Han sa att så var det i 
utlandet och därför skulle ingen få ho
nom att fara hemifrån.

H
an lät mig få sova på britsen. 
När jag vaknade satt han 
och väntade med några pap
per i handen. Det var ett 
långt brev från en av sönerna, på sex 

eller sju sidor, skrivet mycket långt bor
ta. Det var fem år sen sonen hade skrivit 
det där brevet, men gubben bad att jag 
skulle läsa det för honom.

-  Nej, nej, läs högt, bad han.

Brevet berättade om en annan värld. 
Där stod om hur svårt det är att känna 
sig främmande och gå ute i hårt väder 
och vara ensam och inte ha någon att 
säga det till och inte kunna orden.

Efter ett tag tröttnade jag och hoppade 
över något stycke. Gubben avbröt mig:

-  Där fattas det någonting, sa han.

Han kunde det utantill. Han lyssnade 
ända till slutet, som i kyrkan, blundade 
och nickade istämroande. Men han sa:

-  Jag hade varnat honom. Och han sa 
au han inte behövde några goda råd. 
Men se där.

Han satte tummen mot nästippen och 
fladdrade med handen.

-  Så där flyger bamen bort, förstår du, 
sa han.

Hunden och jag såg på varandra. Han 
sa att nu när sönerna var utspridda sä 
långt borta, kändes det vint att tänka 
på att de måste ljuga mycket för att 
kunna klara sig.

-  Man ljuger med benen i kors, så att 
Gud ska förlåta, förklarade han för mig.

Han praitade vidare, och jag kände att 
jag måste slåss mot tacksamheten och 
medlidandet. Jag gjorde min att resa på 
mig, men han tvingade mig att sätta mig 
igen med våld.

— Nej, nej, ni går inte härifrån. Vi hål
ler ju på och firar.

Hur länge var det sen han hade haft 
någon att tala med ? Han hade stannat 
kvar i byn, levande begraven, och sett 
årstiderna gå förbi och velat att varken 
tåg eller ryttare skulle komma den vägen 
igen.

— Det behövs mycket värme, sa han, 
för att fågelungen ska kläckas ur ägget. 
Ett ordentligt bo med mycket dun be
hövs det.

Han gjorde mate, starkt som bock
skägg åt mig. För att få mig frisk, sa han. 
Han sa att han hade hört hur jag jäm
rade mig i sömnen.

Nästa morgon sa jag adjö till 
gubben. Han gav mig ett par 
skor. Ännu på långt avstånd 
såg jag honom stå där och 
vifta med en väldig näsduk, med den 

lilla hunden bredvid sig. Jag fortsatte 
min vandring, och hela tiden gick jag 
och kämpade med de här frågorna inne 
i huvudet. Jag talade till mig själv och 
svarade: nå, än sen då ? Fastän det gör 
så ont. Fastän det gör oss sömnlösa. 
Fastän det tynger ner bröstet på oss. Vi 
har frihet att uppfinna oss gälva. Vi har

frihet att vara vad vi får lust att vara. 
Framtiden är ett tomrum, och för att 
fylla det på rätt sätt måste man slåss 
med näbbar och klor mot dödens och 
lydnadens och de förbannade förbudens 
tysta värld. Fan, de ska få betala. Fan, 
tänkte jag.

Jag tog mig fram över betesmarkerna 
och kände att vår stackars jord kallade 
på mig och tog mig vid handen och 
hjälpte mig att gå vidare, för jag var 
hennes barn, och hon sa till mig: du får 
inte förlora glädjen, svär på det, svär på 
att du aldrig förlorar glädjen, och jag 
kände hur ont det gjorde i berunusklema 
och i nerverna i föttema som var för
störda för alltid, och så tänkte jag: sån 
här jord måtte det ha varit som Adam 
gjordes av, den här solen måtte det ha 
varit som kunde få den förbjudna fruk
ten att mogna, och jag tänkte: fan, tänk
te jag, det är det värt.

Jag kom till floden ett par dagar efter
åt. En smugglare tog mig över. Han kal
lades för Quincetiros. Vi gjorde överfar
ten på natten, och det var inte lätt. Tid
vattnet var på ingående och floden blev 
upprörd. I gryningen var vi vid andra 
stranden. Quincetiros steg inte ur båten. 
Jag ville betala honom, men då skratta
de han och for igen.D
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NGKr
LåtDomitila tala!

\

• Pappa, varför sa du 
Inte att det var så hår att 
vara politisk?

Domitila Chungara, sju- 
barnsmor och gruvarbe
tarhustru, stämplad av 
diktaturen som skommu
nistisk uppviglare» befin
ner sig i exil i sitt eget 
Bolivia.

Militären har - för vem 
vet vilken gång i ord
ningen -demonstrerat sin 
vanmakt inför Domitila 
och hennes kamrater.

För dessa människor be
tyder kampen för en ut
härdlig tillvaro trakasse
rier, fängelse, tortyr och 
mord. Om denna oupp
hörliga kamp berättar 
Domitila i boken »Om ni 
låter mig tala» (Författar
förlaget). Svårt sjuk och 
knäckt av fysiska um
bäranden och systema
tisk terror, stiller hon 
frågan till pappan som 
kommer på besök till den

tropiska landsända dit 
hon deporterats. Det är 
en av de få gånger som 
Domitila ger uttryck för 
resignation eller uppgi
venhet.

Den verklighet hon be
skriver handlar om ofatt
bart och omänskligt slit 
för männen i gruvorna 
och deras familjer. Och 
kampen - den handlar om 
att göra slitet uthärdligt. 
Det fit inte av en slump 
som gruvarbetarna i Boli
via är de mest militanta i 
kanske hela Latinameri
ka.

Man skulle kunna tro 
att »Om ni låter mig 
tala» är en skildring präg
lad av hopplöshet och 
bitterhet. Men det bes
tående intrycket är ett 
av okuvlig kampanda, 
värme, Inlevelse och hu
mor.

☆
Jag kan inte tänka mig

•  Domitila Chungara i sin hemby Siglo X X  i Bolivia. Hen
nes bok >Om ni låter mig tala> år en utmärkt grundkurs 
för alla som vill studera förhållandena i Latinamerika.

en bättre grundkurs än 
»Om ni låler mig tala» om 
man vill studera t ex la
tinamerikansk diktatur, 
arbetarklassens villkor i 
densamma eller kapita
lismens förslavande ka
raktär-

Socialismen är den enda 
utvägen och möjligheten 
för ett förtryckt folk att 
resa sig. Det är Domitilas 
budskap.

Domitila själv har redan

blivit en legend i Latin
amerika och hennes 
skildring förtjänar sin 
plats bland klassikerna på 
området, böcker av bl a 
Gaieano och Lindqvist.

Läs den. Den ir  en o
undgänglig källa till kun
skap om och kritik av de 
regimer i Latinamerika 
som sedan länge ägnar sig 
åt att ta livet av sina folk. 
Domitila ser till att det 
inte sker i tysthet.

Jannike Åhlund

DEN SOM INTE KÄNNER 
OSS, KÄNNER INTE CHILE

Efter kuppen 1973 levde 
Sergio Stuparich under 
jorden en månad, in
nan han tvingades söka 
usyl på italienska ambas
saden i Santiago. Under 
dc sju månader han vis
tades på ambassaden 
skrev han romanen» Den 
som inte känner oss, 
känner inte Chile», som 
sedan smugglades ut ur 
Chile. Boken beskriver 
människorna, som upp
levde de tre aren mellan 
AUendes valseger och 
juntans kupp. Den beräl- 
tar om dem som var med 
och formade händelseför
loppet. Och den talar 
ocksä om hur händelser
na påverkade deras per

sonliga utveckling.

Tre olika personer skil
drar sina liv i romanen. 
Del är studenten Fclipe, 
psykologen Maria Paz 
och arbetaren Ramon, 
som alla, av olika skäl, 
blir fiender till junian.

Det är en spannande 
bok, som visar vad många 
debattböcker eller do
kument från Chile inte 
lyckats beskriva -  män
niskorna och deras upp
levelser under Allendeti- 
den.

Romanen ges ut på 
bokförlaget Barrikaden.

Har Metall svikit de an
ställda vid de svenska 
dotterbolagen i Latin
amerika som vädjat om 
stöd ?

☆

Den frågan ställdes i ra
dioprogrammet öppen 
kanal, som sändes i hös
tas. 1 senaste numret 
av Rapport (nr 7/78) 
från SIDA återges diskus
sionen mellan, Jan 
Olsson, internationell 
sekreterare i Metall. Ste
fan de Vylder, Chilckom- 
mitten, och Sigrid Gun- 
narsson, som återvänt 
från Colombia efter nå
gra års arbete där □
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Facklig kamp i Chile*

VAD HAR HÄNT 
SEN KUPPEN?

Det har inte talats så mycket om de chilenska fackföreningarna efter kuppen. 
•Vlen i slutet av november 1978 olagligförklarade juntan helt plötsligt sju stora 
fackförbund och konfiskerade samtidigt alla dessas tillgångar.

Ännu ett exempel pä juntans förtryck?Ännu ett av de många?

Jo, men också något mer. För denna offensiv mot fackföreningarna uttrycker 
fram för allt juntans växande rädsla för att den chilenska fackföreningsrörelsen 
ska lyckas återuppbygga sin gamla kraft och styrka.

Bara ett par veckor efter olagligförklarandet av de sju förbunden kom det på 
nytt till uttryck. Då beslutade nämligen juntan helt plötsligt att avsätta de fack
liga ledningarna i alla privata företag och utlysa »val» i dessa fackföreningar.

Men varför har det varit 
så tyst om de chilenska fack
föreningarna efter kuppen? 
Till del har det berott på att 
förbudet av CUT (det chilen
ska LO), förföljelsen av de 
fackliga ledarna och aktivis
terna, införandet av aoti-fack- 
liga lagar som omöjliggjorde 
så gott som all facklig verk
samhet, gav intryck av att 
hela den chilenska fackföre
ningsrörelsen hade krossats. 
Under lång tid hade vi in
trycket av att det inte ens 
fanns några fackföreningar 
kvar i Chile.

Men det stämde inte. Juntan 
lämnade kvar fackföreningar
nas skal.

De flesta fackföreningar 
fanns kvar, men Utan rätt att 
fungera som fackföreningar.

Ut hade inte rätt att förhand
la om löner, de hade inte rätt 
att vilja sina egna ledare, de 
hade inte rätt att hålla möten, 
de hade inte rätt att vidta 
stridsåcgårder. . .

Med hjälp av lagdekretet 198 
gav juntan sig själv rätt att 
avsätta och tillsätta fackliga 
ledningar efter eget behag och 
behov. Och många av dera 
som inte dödades, fängslades, 
försvann eller drevs iväg i 
påtvingad landsflykt, ersat
tes också med lagdekret 198.

Dock inte alla.

« Kontinuiteten bröts 
inte helt

Även om det kan tyckas 
överraskande så satt flera

gamla fackliga ledningar, som 
också öppet hade stött UP- 
regimen, kvar på sina poster 
även efter kuppen.

Det var en faktor som bid
rog att göra det möjligt att 
fylla det skal juntan lämnat 
kvar med nytt innehåll. Den 
kontinuitet av kamp och det 
historiska minne som de gam
la fackliga ledarna represen
terade bidrar till att återigen 
göra dess skal till verkliga 
fackföreningar.

En annan bidragande faktor 
är den myckel vidare sociala 
roll som fackföreningarna fyl
ler i de chilenska arbetarfa
miljernas liv i jämförelse med 
Sverige av idag. Det var ge
nom fackföreningens försorg 
lördagsdansen arrangerades, 
det var fackföreningen som

ordnade fotbollsturneringar, 
det var via fackföreningen 
man eventuellt kunde åka nå
gonstans på semester, det var 
via fackföreningen eventuel
la sociala försäkringar organi
serades. . .

Efter kuppen kunde dessa 
bredare sociala aktiviteter 
fortsätta. Och när arbetarna 
kunde samlas inom fackföre
ningens ramar var också ett 
första steg taget i reorgani- 
seringen av skalet till facklig 
organisation.

•  Kamp via brev

De första åren efter kuppen 
hördes knappast något från 
eller om fackföreningarna. 
Men 1975 började det röra sig.
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• Facklig kamp i Chile •
Det var inga spektakulära 

aktioner. Inga strejker, inga 
demonstrationer.

Men så småningom blir bre
ven mer frimodiga i tonen. 
AUt oftare innehåller de krav 
på ordentliga lönehöjningar 
baserade på fackföreningar
nas egna uträkningar om vilka 
arbetarfamiljens behov var.

Inte så mycket till aktivitet 
att tala om, tycker kanske 
någon.

Nej, kanske inte, men viktig. 
För vad dessa brev uttryckte 
var att de chilenska arbetarna 
på ett visserligen uppsplittrat 
sätt böljat organisera sig och 
agera som klass igen, inom de 
oerhörda begränsningar som 
fanns.

När så småningom breven 
formulerar krav på att få till
baka de fackliga rättigheterna 
så faller också den påtvinga
de underdånigheten inföi 
överheten, som funnits med i 
de första breven, bort. Fack
föreningarna böljar säga ifrån 
att de intressen de represen
terar och de intressen juntan 
representerar inte har någon
ting med varandra att göra.

Denna metod att ge uttryck 
för missnöje och krav blir allt 
mer spridd och dess betydelse 
ökar av att de flesta brev of
fentliggörs på olika sätt. Någ
ra publiceras som insändare i 
legala tidningar, andra distri
bueras via olika kyrkliga ka
naler och åter andra som flyg
blad ur hand i hand.

Att breven blir kända hidrar 
till att förena och homogeni- 
sera de enskilda fackföre
ningarnas krav. Men också det 
enkla faktum att arbetare på 
en fabrik kan ta del av vad 
arbetare på en annan fabrik 
gör och kräver innebär en im
puls för dem att också ta lik

nande initiativ.

Mer än något annat uttycker 
brevströmmen från olika 
fackföreningar just detta:
fackföreningarna börjar fyllas 
av aktivitet, det missnöje 
som finns börjar uttryckas i 
krav genom fackföreningarna. 
Och det är ett första steg för 
att återskapa den kollektiva 
styrkan som en samlad och 
enad arbetarrörelse utgör. 
Det viil säga den styrka som 
härskarna upplevde som så 
farlig att den såg det nödvän
digt att genomföra kuppen 
1973.

•  »Tio-gruppen»
Så länge detta missnöje be

fann sig på brevskrivamivån. 
Och så länge det bara uttryck
tes av en uppsplittrad rörelse 
- varje fackförening för sig - 
si länge det inte fanns några 
centrala fackliga ledningar 
som kunde samordna denna 
aktivering och ta centralisera
de initiativ för att ge den 
större kraft, behövde inte jun
tan vara så bekymrad.

De första initiativen för att 
centralisera arbetarnas pro
tester togs genom bildandet 
av den s k »tio-gruppen». Den 
bestod av fackliga ledare som 
var medlemmar i det krist
demokratiska partiet. De 
stödde alla kuppen men kom 
genom bildandet av »tio
gruppen» att utgöra den förs
ta öppna fackliga oppositions- 
rösten mot juntan.

»Tio-gruppensi utgångs
punkt var dock tu eggad. Dels 
fanns där det faktum att de 
var fackliga ledare som en 
gång i tiden valts till sina pos
ter. När arbetarna genom sina 
lokala fackföreningar började 
ställa krav - lönehöjningar och 
fackliga rättigheter • så måste 
de på något satt också ge ut
tryck för dessa krav för att 
inte förlora i trovärdighet in
för arbetarna.

Men alldeles klart agerade de 
också i funktion av sitt med
lemskap i det kristdemokra
tiska partiet och de strävan
den detta parti hade för att 
framstå som ett trovärdigt 
borgerligt alternativ till mili
tärjuntan.

Vad det framför allt handla
de om var att olika fackföre
ningar runt om i landet bör
jade skriva brev till juntan. 
Brev som beskrev den hopp
lösa ekonomiska situationen 
arbetarna tvingades leva un
der. Till en början var breven 
mest beklaganden och inte så 
mycket uttryck för krav.

”Spontana 
svåra ko,
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• Facklig kamp i Chile •

rörelser
ntrollera”

»Tio-gruppens» mycket nära 
relationer till den nordameri
kanska fackföreningsbyråkra- 
tins olika institutioner är ett 
uttryck för att de också hade 
ett beaktningsvärt inter
nationellt stöd i dessa strävan
den.

»Tio-gruppens » strävan var 
också med all säkerhet att ut
göra kärnan i en kommande 
ny landsorganisation som 
skulle kontrolleras, eller åt
minstone domineras, av and
ra politiska strömningar än de 
som utgick från marxismen.

•  Splittring och 
polarisering

Under lång tid var »tio-grupp 
pen» de enda fackliga ledare 
som gav uttryck för opposi
tion mot juntan och som sam
tidigt hade möjlighet att kom
ma till tals i nationell skala 
genom olika massmedia. Det 
hade stor betydelse för att 
bygga upp ett förtroende och 
ett stöd för detta projekt.

Men under året som gick 
började andra fackliga grup
peringar att utkristalliseras på 
det nationella planet. Det 
ledde till och med til) att 
»tio-gruppen» splittrades.

Denna splittring illustrerar 
också de politiska strävanden 
som ligger bakom »tio-grup
pens» agerande.

Splittringen skedde genom 
att tre av medlemmarna i 
»tio-gruppen» Juan Manuel 
Sepulveda, Hernan Mery och 
Manuel Busto, uteslöts där
för att de också tillhörde en 
ny facklig sammanslutning 
CNS (Coordinadora Nacio- 
nal Sindical) - Den Natio
nella Fackliga Samordnings- 
organisationen. Anledningen 
var, enligt »tio-gruppens» ta
lesman Eduardo Rios, att 
CNS domineras av, som han 
uttryckte det, »marxistiska 
element».

Alla de tre uteslutna är väl
kända medlemmar i det krist
demokratiska partiet. Juan 
Manuel Sepulveda • som un
der en tid bestraffades av jun
tan genom deportation till de 
norra regionerna i Chile just 
p g a sitt medlemskap i 
kristdemokratiska partiet •

svarade på uteslutningen:

- Jag tror att det förekom
mit krav på att utesluta oss, 
och att dessa kommer från 
den nordamerikanska lands
organisationen AFL-CIO, 
eftersom vi menar att de 
marxistiska elementen fort
farande har betydelse i det 
nationella livet och i arbe
tarnas liv.

Hernan Mery kommenterade 
uteslutningen med:

-Basen är med oss. Den för
står att det är en manöver för 
att splittra arbetarklassen.
Allting tyder på att denna 

splittring motsvarar en radi
kalisering inom arbetarklas
sen. En radikalisering som de 
kristdemokratiska ledarna 
kanske böljar tappa greppet 
över. Och som leder till en 
process av polarisering mellan 
fackliga ledare som represen
terar olika uppfattningar om 
hur situationen i Chile idag 
bör lösas.

•  Två dokument

l samband med »firandet» av 
5-årsdagen av kuppen pub
licerades två dokument som 
delvis speglade denna polari
sering. Dokumenten, som 
bägge publicerades av den 
katolska kyrkans hjälporga
nisation, »La Vicaria de Soli- 
daridad», tidning »Solidari- 
dad», var skrivna och under
tecknade av olika fackliga 
ledare.

Det ena dokumentet var 
undertecknat av CNT och 
FUT. FUT - Frente Unitario 
de Trabajadores/Arbetarnas 
Enhetliga Front - är ytter
ligare en sammanslutning av 
olika fackliga ledare på natio
nell nivå.

Det andra dokumentet un
dertecknades av »tio-gruppen» 
och UNTRACH (Union Na
tional de los Trabajadores 
Chilenos/De Chilenska Arbe
tarnas Förbund), en samman
slutning som ursprungligen 
initierades med juntans hjälp.

Många av de krav som förs 
fram i de två dokumenten ar 
likartade. Det gäller kraven
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* Facklig kamD i Chile ■
på att återfå de fackliga rät
tigheterna. bland dem rätten 
att själva fä välja sina ledare 
och rätten att strejka. Det 
gäller även kravet pi reella 
lönehöjningar efter de be
hov arbetarna har.

Men dokumenten skiljer sig 
också åt. Medan »tio-gruppen» 
och UNTRACH inleder sitt 
dokument med den traditio
nellt underdåniga frasen 
»Exceientisimo senor presi- 
dente de la republica, gene
ral de ejercito don Augusta 
Pinochet Ugarte. . . », så bör
jar CNS och FUTs dokument 
helt korthugget med »senor 
comandante en jefe ejercito».

Men mer än tonfallet är det i 
motiveringarna till de olika 
kraven som skillnaderna syns.

»Tio-gruppen* och Untrach 
skriver att det »uppstår spon
tant rörelser som ger uttryck 
för krav och motstånd vars 
slutliga resultat är svåra att 
förutse och än mindre kont
rollera».

Det vill sägn »tio-gruppen» 
och UNTRACH motiverar si
na krav främst med att de är 
nödvändiga för att kunna 
kontrollera den spontana 
kampvilja som allt mer kom
mer till uttryck. De fackliga 
rättigheterna krävs tillbaka 
för att undvika utvecklingen 
av klasskampen, inte för att 
utveckla den och stärka den.

För CNS och FUT är de 
fackliga rättigheterna delar 
av de självklara demokra
tiska rättigheter som det 
chilenska folket berövats, 
men måste få tillbaka. »Det

chilenska folket står inför 
den största utmaningen i 
sin historia», skriver CNS och 
FUT, och fortsätter »och de 
som betalat det högsta priset 
i den kris som Chile lever 
i är vi arbetare».
I konsekvens med detta går 

CNS och FUT också läng
re i sina krav än »tio-gruppen» 
och UNTRACH. De kräver 
bl a besked om vad som skett 
med de »försvunna».

Om juntans projekt att skri
va en ny grundlag säger de 
»det är bara det chilenska fol
ket som genom en konstitue
rande församling som väljs i 
fria och hemliga val, som kan 
utforma en ny konstitution».

•  Aktivering i basen
Men kan man nu lägga så 

stor vikt vid dokument och 
uttalanden från olika fackliga 
ledare? Speglar de verkligen 
aktivitet i basen eller hur är 
det?

Det finns flera exempel som 
visar att det skett en verklig 
kollektiv aktivering av de 
chilenska arbetarna. Gtt 
exempel är det aktiva stödet 
till de hungerslrejker som de 
anhöriga till de försvunna ge
nomfört. Ett annat är l:a-maj- 
demonstrationen i Santiago 
(se Chiiebullen nr 4/5 1978). 
Ett tredje är de olika mass
möten som hållits i Santiago 
och som organiserats av fack
liga organisationer, som 
exempelvis »gruvarbetarens 
dag» och »den internationella 
kvinnodagen» Ett fjlrde 
exempel är den öppna kon
flikten vid den stora koppar
gruvan Chuquicamala ( se för
ra Chilebulletinen). Den kon

flikten fick också efterföljare 
i det stora stålkomplexet 
Huachipato och i kolgruvorna 
i Lota genomförde arbetarna 
spontant liknande masknings- 
aktioner som de i Chuquica- 
mata. I en intervju i »Soli- 
daridad» säger Antonio Mt- 
miza, som är medlem i »tio
gruppen» att dessa, och andra, 
aktioner är spontant genom
drivna av arbetarna själva och 
i själva verket mot de fack
liga ledarnas vilja.

Ytterligare ett intressant 
exempel på denna aktivering 
är den stödinsamling, mot
svarande en timmes arbete, 
som arbetarna i 874 privata 
företag i San tiagoom rådet ge
nomfor till stöd för de arbe
tare som är anställda i det sk 
»empleo minimo», ett nöd- 
hjälpsarbete med betalning 
långt under minimilönen, in
för julhelgen.

Det finns exempel - och fler 
än dessa - på en aktivering 
inom den chilenska arbetar
klassen.

•  Skalet börjar fyllas
Med andra ord har skalet 

börjat fyllas med innehåll. 
Och det har i sin tur kommit 
till uttryck i strävandena efter 
centralisering och samordning 
på det nationella planet. Sam
tidigt har den tvingat fram en 
polarisering mellan olika po
litiska förhållningssätt till 
denna utveckling.

Det var därför juntan för
bjöd de sju fackförbunden. 
Det var därför den plötsligt 
gav order om att fackliga »val» 
skulle hållas Syftet var att 
bromsa denna utveckling. Att

förekomma den. Att visa för 
arbetarna att det inte lönade 
sig.

De fackliga valen var en 
motsvarighet till den »folk
omröstning» som juntan ord
nade i böijan på året. Likao
demokratiska, lika farsartade.

De fackliga valen deklarera
des med fyra dagars varsel. 
Men det var inte nog med det. 
De enda som kunde väljas var 
de som inte varit facktiga le
dare tidigare och som inte va
rit politiskt aktiva under de 
senaste tio åren . . .  t Inga 
kandidater fick nomineras.

Dvs juntan såg till att de 
som blev valda var sådana 
som inte intresserade sig ett 
skvatt för vare sig politik eller 
facklig kamp.

På flera håll röstade arbetar
na trots det på sina gamla le
dare. På andra håll spreds rös
terna ut så att nästan alla ar
betare fick en röst var.

Men det faktum att vaten 
hölls och att de inte gav upp
hov till mer aktiva protester 
än en kort hungerstrejk av 
några fackliga ledare, visar 
ändå att juntan har kontrol
len kvar. Även om den ut
nyttjar den på ett ibland för
vånande sätt. Som en av le
darna för ett av de förbund 
som förbjöds sa:

- Juntan kan ju med hjälp av 
lagdekret 198 ersätta de leda
re den vill, så varför dessa få
niga val?

Lars Palmgren

T

☆

Fackliga ledare i Chile idag. 
Från vänster- Carlos Frei. 
FUT, en tämligen ny sam
manslutning av olika fackliga 
ledare på nationell nivå, An
tonio Mimiza, »Tio-gruppen», 
den första fackliga opposi
tionen mot juntan, och Ma
nuel Bustos, CNS. Bustos 
uteslöts ur »Tio gruppens då 
han också tillhörde CNS.

☆
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Bolivia
Återigen händer det i Bolivia: en 

general griper makten och utnämns 
till president.

Den här gången heter han David 
Padilla, f d befälhavare för Bolivias 
väpnade styrkor.

Men det är inte bara fråga om

maktövertagande - en ny general 
kommer och allt förblir vid det 
gamla. För det är nu uppenbart att 
Bolivia befinner sig mitt inne i en 
process b om har betydelse inte 
bara för Bolivia utan också för den 
latinamerianaka utvecklingen i 
stort.

Den bolivianska politiken befin

ner sig inne i en period av radikali
sering och det är USA, socialde
mokratin och de bolivianska arbe
tarna som nu kommer att mäta 
sina krafter mot varandra.

Och i denna kraftmätning kom
mer att avgöras var det hela skall 
sluta.

Pendeln svängde tillbaka

•  Bolivias nye president, David Padilla, som tog över mak
ten frän Juan Pereda Asbun. 

vlanska arbetarnas intressen. år.

Jag reste igenom Bolivia ett 
par gånger under de fyra 
månader då den förre presi
denten Pereda satt vid makten.

Pereda grep makten d& hans 
försök till valfusk avslöjades. 
Kan ansågs allmänt som en 
misslyckad politiker utan 
något bredare stöd ens bland 
sina egna.

Det var uppenbart att hans 
tid vid makten inte skulle bli 
långvarig.

Jag kom till Bolivia under 
denna tid i tron om att jag 
skulle möta en hopplöshetens 
stämning bland arbetarna och 
fackföreningsfolket.

Att jag skulle möta en bild 
av resignation, censur och 
härd förföljelse.

•  Offensiv kamp
Men den verkliga biiden var 

en helt annan: uppe på det 
mäktiga gruvfackets kontor 
såg man mycket ljust på möj
ligheterna som den framtida 
kampen ger även på kort 
sikt.

— Companero, sa man, ännu 
sitter vi här i föreningsloka
lerna som vi återtog i början 
av året. Våra kamrater har in
te fängslats och vi ställer våra 
krav med oförminskad styrka.

-  Tiden under den hårda 
militärdiktaturen med Banzer 
var en tid då vi ofta tvingades 
till defensiven. Så är det inte 
nu — vi för en offensiv kamp 
för det fulla erkännandet av 
alla politiska rättigheter, för 
militärernas bortdragande 
från gruvorna och för en rege
ring som arbetar för de boli-

I det bolivianska gruvfacket 
finns de flesta politiska ten
denserna samlade. Där finns 
kommunister, trotskister, 
socialister och dom som kallar 
sig oberoende.

1 det fackliga arbetet lyckas 
man uppnå en hög grad av 
enighet, däremot har de poli
tiska tillhörigheterna gjort att 
man arbetar splittrad i två 
fronter -  dels i den stora cen
ter -  vänster koalitionen 
UDP, som leds av Siles Suazo, 
och dels i vänsterfronten FD1, 
som framförallt stöds avtrot- 
skistema och vänstern inom 
PRTB.

Och det är båda dessa rörel
ser som nu framför allt drar 
nytta av den nya generalen 
Padilias makttillträde

•  Fria val
Med all säkerhet var del 

UDP, som leda av Siles 
Suazo, som egentligen skulle 
ha vunnit fuskvalen tidigare i

När nu Padilla kommer till 
makten är det första han gör 
att utlova fria och allmänna 
val till den 1 juli nästa år.

Siles Suazo och hans med- 
bröder ger Padilla sitt helhjär
tade slöd och lyckas efter den 
nya kuppen ordna etl mass
möte i La Paz vars make man 
inte sett på många år i Bolivia.

Förlorarna i detta nya skede 
i boliviansk politik tycks vara 
de mest Pentagon — allierade 
militärerna och de traditio
nellt stora partierna inom bo
liviansk politik, MNR och 
FSB. MNR var det parti som 
styrde utvecklingen efter re
volutionen 1952, men nu 
tycks både det och dess leda
re Paz Fstenssoro ha förlorat 
sin gamla dragningskraft.

Detta är viktigt eftersom det 
ökar möjligheterna för vän
stern i Bolivia att göra upp 
med det förflutna och att 
vinna insteg bland bönderna.

Det är nu troligt att det blir 
vai i juli nästa år. Och att 
Bolivias nya president kom
mer att heta Siles Suazo.

•  Ljusnande framtid?
Det här är en utveckling 

som var svår att tänka sig för 
bara etl år sedan då general 
Banzer tycktes sitta ganska 
fasi förankrad vid makten 
och inga som helst demokra
tiska rättigheter respekterades 
av de styrande.

Men det återstår att se vad 
center-vänster koalitionen 
kommer att ulträtta när de väl 
kommit till makten.

UDP och Siles Suazo har 
stöd av inflytelserika kretsar 
inom USA och man stöds av 
den internationella socialde
mokratin.

Det är svårt att förstå hur 
USA skulle kunna gå med på 
några mer långtgående refor
mer i Bolivia utan att utsätta 
Siles Suazo för världsbankens 
och internationella valuta
fondens hot om stoppade 
krediter.

Kommer Siles Suazo att 
hålla vad han lovar, då kom
mer det att innebära konflik
ter med USA och de interna
tionella kreditinstituten. Om 
han inte gör det förlorar han 
sin politiska bas.

Gruavarbetama i Bolivia 
räknar idag med båda alterna
tiven. Dom förbereder sig, 
tillsammans med ett växande 
antal bönder, för en kamp 
som fötts på nytt.

Peter Torbjörnsson
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Brasilien

Det som idag karakteriserar Brasilien är den attt större 
uppslutningen titl de organiserade rörelser som käm
par för demokratin. Vid sidan av kraven p8 höjning av 
lön och levnadsstandard, slut p2 fattigdom och lan
dets ekonomiska utlandsberoende, kräver man demo
kratisk frihet. Frän de många fackföreningsmötena 
kommer kraven på facklig frihet, facklig självständig
het, förhandlingar med arbetsgivarna, strejkrätt samt 
bildandet av ett LO, vilket aldrig varit tillåtet i 
Brasilien.

Oen fackliga oppositionen växer sig allt starkare. 
Den skaffar sig organiserade protestformer och bättre 
samordning mellan olika krafter.

Oppositionspartiet vann en klar majoritet av rösterna 
vid valen till kongressen i Brasilien den 15 november. 
Men valsystemet, som introducerades förra året, gar 
regeringspartiet flest platser. ® Strejkande arbetare vid traktorfabriken Cattarpilar i Sao Paolo

Fackliga oppositionen ★

MDB (Movimento Democratico Brasiteiro) fick mer 
än 15 miljoner röster till senaten, medan regeringspar
tiet A REN A  fick omkring 10 miljoner. MDBs majori
tet i deputeradekammaren blev mindre eftersom 15 
procent röstade blankt.

MDB har gjort de största framstegen i de södra de
larna av landet och överraskningarna har genomgåen
de varit negativa för regeringspartiet. T ex M DBs se* 
natsseger i Parana, där A REN A:s kandidat fick mindre 
röster än M DBs andrekandidat.

MDB vann inte bara en numerärt större seger än 
1974, utan valet visade också en klar framgång för de 
radikalare kandidaterna. Den stora progressiva styr
kan i MDB i den nya kongressen är det betydelse
fullaste resultatet i valet. Det blir en stark ställning 
att styra partiet från.

Den första till den 4 decem
ber ordnade latioamerikainsti- 
tutet ett symposium om situa
tionen i Brasilien. En av del
tagarna på symposiet var Jose 
Ibrahim, f d facklig ledare för 
metallarbetarna i Sao Paulo 
och representant för Oposicao 
Sindical. Han Br för nfirvaran- 
de bosatt l Bryssel.

Chilebulletin fick en inter
vju med honom.

- Vad är MDB ?

-  Efter militärkuppen 1964

förbjöd regeringen allapan ier. 
Den bildade i stället tvi nya 
partier, regeringspartiet 
ARENA och oppositionspar
tiet MDB. Både grundades 
alltså av regeringen.

De som inte var ense med 
militärkuppen gick med i MDB 
och de som tidigare varit t op
position gick in i ARENA. 
Hela den legala oppositionen 
mot regeringen gick med i 
MDB som värdet enda möjliga 
partiet. Det kom många ögon
blick när MDB ifrågasatte vad 
regeringen gjorde. Då använde

regeringen de undantagslagar 
som fanns och förföljde spe
ciellt de som var mest opposi
tionella.

-  MDB är visserligen startat 
av regeringen i Brasilien men 
är indå ett instrument som 
oppositionen kan kanalisera 
sitt missnöje genom.

— Finns det personev inom 
MDB som är lierade med rege
ringen ?

MDB består av tre grup
per. Autentiska gruppen som 
är mest progressiv, moderata 
gruppen som består av folk 
som är beredda att förhandla 
med regeringen och sa marbets
gruppen som samarbetar med 
regeringen i parlamentet men 
säger att de år i opposition.

Nu säger regeringen att man 
i januari 1979 kan bilda nya 
partier, men ingen vet hur del 
kommer att bli.

-  Existerar PCB och PTB 
nu?

~ Det finns försök att re- 
ojganisera PTB. PCB existerar 
som en underjordisk rörelse.

— Kan du berätta oro am- 
oest irörelsen ?

-Amnestirörelsen började i 
mer organiserad form genom

kvinnorörelsen, genom möd
rar, döttrar och systrar till 
politiska fångar och förvisade.

~ Äi det fortfarande en 
kvinnorörelse ?

Nu finns det kommittéer 
i alla distrikt och städer. I no
vember ägde den första natio
nella kongressen rum. Där var 
kvinnokommitten för Amne
sti en kommitté bland andra 
kommittéer för amnesti.

-  Kan du säga något om 
Oposicao Sindical. Hur är 
förhållandet mellan Oposi
cao Sindical och PCB t ex ?

-  Oposicao Sindical är inte 
ett politiskt parti utan en 
facklig organisation och en 
massorganisation. PCB agerar 
I de fackliga organ som finns 
men inte i Oposicao Sindical.

-  Vi har en kritisk syn på 
den brasilianska fackförenings
rörelsens struktur eftersom 
den är vertikalt organiserad, 
dvs organiserad uppifrån och 
ner och kontrollerad av myn
digheterna.

-  Vi vill ha en facklig orga
nisation som är oberoende av 
staten. Fackföreningsrörelsen 
bör vara uppbygd från basen 
på de arbetarkommissioner 
som finns på fabrikerna. De 
ska vara basen för fackföre-
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Valet
ningsrörelsen.

-  Vad hände »kl valet ?

-  Som alltid har folket ut
nyttjat tillflllet att säga nej 
till diktaturen. Valen har en 
karaktär av att man fördömer 
regeringen.

-  Kan du säga något om 
Sveriges investeringar i Brasi
lien ?

-  Pä grund av den billiga ar
betskraften och de billiga rå
varorna flyttar många företag 
från Europa till Brasilien.

-  Alla vet att Sverige har 
ekonomiska intressen i Brasi
lien, speciellt i Sao Paulo. De 
svenska företagen uppför sig 
precis på samma sätt som före
tag från Japan och Nordame
rika. De utnyttjar situationen 
i Brasilien genom att betala 
låga löner.

-  Lagen säger att en arbetare 
ska arbeta åtta timmar om 
dagen. Men de flesta arbetsgi
vare krfiver 1 0 - 1 2  timmar. 
Det gör de svenska röreiagen 
också.

Cecilia Malmgren
PCB = Partido Comunista 
Brastleiro

PTB = Partido Trabalhista 
Brasileiro

Vem litar på SÄPO?

Melker Bemtler har varit an- 
stålld pä SÄPO sedan 1953 
och har bl a varit biträdande 
chef på registreringsroteln i 
fyra år. Hans anmälan till JK 
är drygt ett år gammal och 
behandlar misstankar om att 
SÄPO skulle bedriva olaglig 
registrering, som bl a drabbar 
latinamerikaner.

1 samband med telefonav
lyssningar får SÄPO anteck
ningar som inte berör det fail 
som föranlett avlyssningarna. 
Detta material förstörs sen 
inte på det sått som direkti
ven föreskriver, menar Bernt- 
ler.

De här anteckningarna kan 
alltså sparas och ligga tili grund 
för information som SÄPO 
lämnar ut till andra myndig
heter. Latinamerikaner kan t 
ex få svårigheter när de söker 
svenskt medborgarskap. Be
slut om telefonavlyssning kan 
fattas på mycket vaga grunder. 
Ett exempel som Berntier 
redogör för fir en man som av
lyssnades därför att han 
kommit ut från en biograf 
samtidigt som en övervakad.

•  Kritiken mot SÄPO
len  interyjuiDN(20/l 1-73) 

tar Bemtler också upp andra 
punkter i vilka han ställer sig 
kritisk mot SÄPO:

•  s k  terroristexperter inom
SÄPO anser att befrielserÖ
relser kan jämnställas med
Baader-Meinhof-gruppen.

•  SÄPO har inga garantter

En som inte tycks lita på SÄPO är Melker Berntier. 
Att någon inte litar pä SÄPO är i och för sig inte så 
märkvärdigt, men den här gången är det en kommis
sarie på SÄPO som ställer sig frågande till deler av 
SÄPO.S verksamhet. Berntiers t vaksam het er om 
SÄPO s pålitlighet är så starka att han anmält frågan 
till JK . JK  har utrett frågan och säger sig fått in
trycket att Berntiers farhågor inte skulle vara riktiga. 
Eftersom Chilebulletrnen inte fick en intervju med 
Melker Berntier följer h ir i stället en sammanställ
ning av debatten i massmedia kring SÄPO.

för att uppgifter som lämnas 
till ett land Inte förs vidare

I en annan intervju (DN 
19/11-78) tillbakavisar SÄPO- 
chefen Hjälmrot h denna typ 
av Uppgifter: inga beslut om 
telefonavlyssning tas utan or
dentlig grund, anteckningar 
förstörs, garantier finns för 
att uppgifter inte förs vidare 
till andra länder än de som ur
sprungligen fått dem o s v .  
Hjälmroth gör alltså det som 
så många säkerhetspolischefer 
gjort förr - förnekar att det 
skulle finnas någon grund för 
den framförda kritiken.

•  Tio års gallring I

Eftersom kritiken den hir 
gången kom från en person 
som själv arbetat med dessa 
frågor inom SÄPO, hade man 
kanske trott att utredningen 
frän JK s sida skulle bli 
grundlig och åtminstone kasta 
nlgot ljus över annars dunkla 
förehavanden. Si blev icke 
fallet 1

JK friade SÄPO och sa sig 
»fått intrycket » att allt stod 
rätt till. Att det fanns an
teckningar, som förts i sam
band med telefonavlyssningar 
skulle bero på att den arkiv
gallring som inleddes 1969, i 
samband med skärpta be
stämmelser om avlyssnfng, 
ännu inte slutförs. Byråchef 
N&ss vid SÄPO säger: »Materi
alet ar så omfattande att vi 
ännu inte klarat av gallringen» 
(DN 25/1 1 78)

Det fir inte precis något lug
nande besked. SÄPO har allt
så hållit på att gallra i tio år I 
Det måste vara frågan om ett 
gigantiskt materia! eller om 
ert saktfirdighet utan like. 
Vilken orsaken fin är blir det 
ändå lika illa.

•  Dimman ligger tät

Summan av hela »Berntler- 
affären fir att ingen, som följt 
den i pressen, blivit speciellt 
mycket klokare av uttalan
dena från JK och SÄPO. Det 
enda praktiska resultatet 
tycks vara att Bemtler i det 
närmaste blivit fråntagen sila 
uppgifter på SÄPO. Om detta 
agerande från SÅPO-lednin- 
gens sida beror p i barnslig 
hämndlystnad eller på att 
man verkligen är rädd för vad 
Berntier kan avslöja höljs 
fortfarande i ett dunkel.

Berntiers påståenden om att 
t ex latinamerikaner registre
ras olagligt har ännu Inte på 
något entydigt och trovärdigt 
sätt vederlagts. Tvärtom kvar
står aila farhågor, och denna 
gång bar de snarare förstärkts. 
En person som själv har arbe
tat inom SÄPO med dessa frå
gor har riktat en allvarlig kri
tik mot det sätt som verksam
heten sköts på. Bevisbördan 
borde i rimlighetens namn nu 
ligga på SÄPO-ledningen, och 
det räcker inte med allmänna, 
oklara och överslätande svar.

Ulf Fredriksson
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Var fin n s de ”f  örsv
10 OOO-tais politiska fångar i Latinamerika är inte er

kända som sådana av de ansvariga generalerna. De är 
»försvunna» efter att ha kidnappats av säkerhetstjäns
ten. Men de försvunna är inte glömda. Deras anhöriga 
letar efter dem.

I Chile och Argentina har de till och med slutit sig 
samman i kommittéer för att stödja och hjälpa 
varandra, för att gemensamt uppvakta myndigheter 
och lämna skrivelser till de ansvariga där de begär bes
ked om vad som hänt deras kära. Många anhöriga till 
försvunna har tvingats fly undan förtrycket. I exil har 
de fortsatt sitt arbete att söka rätt på de försvunna.

Chilebulletinen har talat med 
anhöriga till försvunna från 
tre latinamerikanska länder. 
De arbetar i COSOFAM - 
sotidaritetskommitten för 
familj em edlem mar till döda, 
fängslade och försvunna i 
Argentina, Kommittén i Sve
rige av anhöriga till försvunna 
politiska fångar i Chile och 
AFUDE-kommitten av anhö
riga till försvunna i Uruguay.

CHB(ChjjebuJ)etinen): Vad
jobbar ni mest med just nu ?
Ch (chilenska anhöriga):-Jun
tan har ju hela tiden försökt 
förtiga problemet med de för
svunna och på olika sätt bli 
kvitt det en gång för alla.

- Juntan vill dödförklara de 
försvunna via domstol- De vill 
att var och en av oss ska skri
va på en dödsattest för vår 
försvunne familjemedlem. 
Gör vi del får vi ekonomisk 
ersättning av staten. De anhö
riga i Chile och vi med dem 
vägrar att acceptera detta. 
Min sons liv kan ingen ersätta 
genom någon form av betal
ning. Vj kräver att juntan sva
rar för vad som hänt var och 
en av de försvunna, att den 
tar sitt ansvar för deras öden.

A(argentinska anhöriga): - Vi 
har liksom i flera olika euro
peiska länder och liksom de 
anhöriga i Argentina hållit en 
mässa för de 16 mödrar och 
två franska nunnor som kid

nappades den 8 december 
förra året och sedan dess är 
försvunna. I Argentina hade 
man bjudit in utländska jour
nalister att närvara som ga
ranti för att inte fler försvin- 
nanden skulle inträffa under 
mässan.

• Inför FN3 bamår 1979 ska 
COSOFAM, som finns i flera 
europeiska länder, presentera 
en rapport om barn som för
svunnit i Argentina. Det gäller 
barn som försvunnit tillsam
mans med sina föräldrar och 
barn som fötts i fängelse. Det 
finns en avdelning på flottans 
mekanikerskola, dir gravida 
fångar får föda sina barn. 
Barn, som sedan förs bort 
från sina mödrar, troligen till 
barnhem varifrån de adopte
ras ut till argentinska familjer

- Vi arbetar också för att FN 
ska fördöma den argentinska 
juntan för dess brott mot de 
mänskliga rättigheterna och 
att en undersökningskommis
sion ska tillsättas liknande 
den som i många år arbetat 
för Chile. Men det har hittills 
varit omöjligt att få något ut
talande från FN trots att an
talet politiska fångar i Argen

tina beräknas till 10 000 och 
antalet försvunna till 30 000 !

U (uruguayanska anhöriga):
- Vi inriktar oss på arbetet 
gentemot FN3 kommission 
för mänskliga rättigheter. Den 
ska sammanträda i februari

och ta upp situationen 1 Uru
guay.

- Vi tror alt uttalanden och 
åtgärder från internationella 
organ, som FN, är viktiga 
för att isolera diktaturen på 
internationell nivå. Ett exem
pel är OAS, som inte godtog 
Uruguay som säte för sin 
kommission för mänskliga 
rättigheter. Om FN bildar en 
arbetsgrupp för Uruguay 
medför detta att informa
tionen om förtrycket där kan 
Spridas utomlands på ett bätt
re och indirekt innebär det 
ett tryck på själva diktaturen.
CHB: När bildades era orga
nisationer här i Sverige och 
hur jobbarni 7

Ch: - Vi startade vår kommit
té efter den första hungerst
rejken som de anhöriga ge
nomförde i Chile i juni 1977. 
Vi vill härifrån fortsätta det 
arbete många av oss påbörja
de i Chile och stödja de ak

tioner de anhöriga genomför
de där Och vi vill sprida in
formation här om de försvun
na och de manipulationer jun
tan försöker med för att lura 
värld sopinionen.

- Vi vill samla alla anhöriga 
till försvunna som finns i 
landsflykt i Sverige. Under 
den stora hungerstrejken i vå
ras fick vi stöd från fackföre
ningar, riksdagsmän och 
minga, många andra. Men vi 
tycker det 3r svårt att nå ut 
till pressen.

A: - COSOFAM bildades i 
Sverige för ett år sen. i en del 
europeiska länder hade den 
bildats tidigare, i andra sena
re. Del beror på hur många 
anhöriga som finns i varje 
land.

- Vi arbetar för att rege
ringarna ska bergära besked 
om de försvunna av Videla. 
Förra året uppvaktade vi på
ven. Här i Sverige har vi inte
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unna”,
arbetat organiserat så linge. £ 
Vi ska ta kontakt med fack
föreningar och de politiska 
partierna för att informera ;j; 
om förtrycket i Argentina. *•<

- Liksom de chilenska an- $ 
höriga vill vi vara en länk till :j: 
dera som arbetar i Argentina j:j 
- »de galna mödrarna på £ 
Plaza de Mayo» . Vi har S 
bildats för att stöda deras |;j 
arbete och vi Ir helt obundna 
partipolitiskt och religiöst. •:*

U: Vi har helt nyligen sam
lat de anhöriga i exil till för- ? 
svunna uruguayare och bildat :•: 
vår organisation. Det finns :j: 
106 fall av försvunna umgua- [:< 
yare, som vl känner till sedan X 
1976. Tidigare mördades de, *rj 
som kidnappats av den uru- $ 
guayanska söker het stjänstan >: 
och deras kroppar återfanns jj 
på olika ställen.

- Många uruguayare har för- X
svunnit i Argentina och sitter ;j; 
säkert kvar i argentinska kon- x 
centra tionsl äger, där de tor
teras av uruguayanska offi- >■ 
cerare. :•!

- I Uruguay är förtrycket :j 
mot alla former av organise- •: 
ring så hårt att inte ens de jj 
anhöriga kan samlas till en ;i 
organisation för att gemen- j: 
samt leta rätt på sina för- :• 
svunna. Men i exil kan vi ■: 
organisera oss och vi tycker 
det är viktigt, eftersom vi :j 
som anhöriga är vittnen till j; 
det som hänt de försvunna. :■

Ett internationellt stöd till 
det arbete som utförs av an* j: 
höriga till politiska fångar och • 
försvunna och de krav de för i; 
fram, underlättar kampen för j: 
frihet för de politiska : 
fångarna i Latinamerika och 
ger de anhöriga en större j: 
chans att komma närmare sitt : 
mål. Det försvårar också för 
förtryckarna att hindra de an- : 
höriga i sökandet genom bru- •: 
tal repression. Genom Chile- | i  
kommittén kan du adoptera :• 
en chilensk försvunnen fånge. • 
Det är ett sätt att stödja arbe- : 
tet för de försvunna. Adres- ■: 
sen till COSOFAM Sr Box 
$100,163 05 Spånga. Kontakt : 
med AFUDE kan förmedlas • 
genom Chilekommitten. :

Sigyn Ohlson j

Pinochet?

: De chilenska vänsterpartier
na var företrädda av sina leda- 

\ re. Från CUT • den chilenska 
|i landsorganisationen • fanns en 
:* stor delegation. Stor upp

märksamhet tilldrog sig Hor
: tensia Bussi de Allende, maka 

till Salvador Allende. Hon 
boll f ö den inledande sam- 

:• manfattande rapporten om 
■: läget i Chile. Flera av de chi
li lenska delegaterna kom direkt 
: från motståndskampen inne i 
• Chile.

t Konferensen arbetade dels 
J med plenarmöten, dels med 
\ särskilda sammankomster för 
; fackföreningsmän, ungdoms- 
:■ delegater, kvinnor, parlamen- 
? tariker och kulturarbetare. 
: Konferensen antog ett sam
: manfattande dokument med 
j* rubriken Madrid-deklaratio- 
;• nen för frihet åt Chile- Dessu- 
: tom antogs särskilda uttalan- 
I* den av de olika delkonferen

serna.

:j I Madrid-deklarationen heter 
i det - och det var en kompri- 
I; merad bedömning av det ak- 
:• tuella läget i Chile:

:• »Ehuru hindrade av mot
ståndet och solidariteten fort- 

■: sätter den chilenska dikta- 
:j turen och Pinochet att utöva 

sin makt i tjänst hos en mino
:* ritets intressen och inplante- 
:j rar de materiella och politiska 
i förhållanden som krävs för 
;• att institutionalisera regimen. 
$ 1 detta sammanhang sker nu 
i mycket allvarliga saker.

I; Diktaturregimen försöker att 
•| »lösa» frågan om de försvunna 
f: fångarna och förbereder mord

I november förra året hölls i Madrid en världskonfe
rens för frihet åt Chiles folk. I konferensen deltog de
legater frän mer §n 100 länder på alla kontinenter. 
Konferensen hade mycket stor bredd. Tyngdpunkten 
låg visserligen hos representanter för fackföreningarna 
och socialdemokratiska, socialistiska och kommunis
tiska organisationer, men från mänga länder fanns 
även ett starkt deltagande frän borgerliga partier, ka
toliker, liberaler osv. Det kyrkerliga inslaget var också 
starkt • konferensens slutdeklaration föredrogs sålun
da av biträdande biskopen i Madrid.

Frän Sverige deltog bland annat C H Hermansson, 
som här redogör för mötet.
samtidigt som den föreger att 
de redan är döda, den ökar 
förföljelserna mot fackföre
ningar och fackförbund, upp
löser och bestraffar organisa
tioner som representerar en 
halv miljon arbetare, den re
ducerar till en helt olrolig 
nivå folkets köpkraft och dö
mer en hel generation till 
svält och dess konsekvenser, 
den skär starkt ner de offent
liga investeringarna inom häl
sovård, undervisning, livsme
delsproduktion, transport, 
bostadsbyggande saml veten
skaplig och teknisk forsk
ning, den ökar arbetslösheten 
till en nivå som är okänd i 
andra delar av världen. För 
att sammanfatta: Den genom
för en oförsonlig aggressions- 
politik mot Chiles folk, som 
en grundläggande förutsätt
ning för genomförandet av sin 
ekonomiska och politiska 
plan».

☆

Det finns en tendens i den 
av borgerligheten behärskade 
s k offentliga debatten att 
glömma vad som hänt och 
släta över vad som händer i 
Chile. Man talar ( O m om 
normalisering och vill göra 
gällande att förtrycket mins
kat. Alla sådana påståenden 
dementeras av det material 
som lades fram på Madrid- 
konferensen. CN1 ( det organ 
som efterträtt den ökända 
DINA, säkerhetspolisen) beg
ränsade visserligen sin verk
samhet när den särskilda ar
betsgruppen för Chile i FNs 
kommission för de mänskliga 
rättigheterna i juli 1978 fick 
tillstånd att besöka landet.
Men sedan FN-gruppen läm*

is

$1
:<•

nat Chile ökade arresteringar
na snabbt. CNI har också 
återigen börjat tillgripa tor
tyr liknande den som använ* 
des 1974 och 1975 och som 
orsakade många fängslades 
död, konstateras det i en sär
skild rapport till Madridkon* 
ferensen om kränkningarna 
av de mänskliga rättigheterna 
i Chile. .

☆
»Men Chile är icke på knä, ej 

heller besegrat», säger stolt 
Madrid-deklarationen. Trots 
svårigheterna växer mot
ståndskampen i innehåll och 
omfattning. Denna kamp krä
ver ett gensvar från hela värl
den i form av förstärkt solida
ritet i handling.

Många uttrycker i ord denna 
solidaritet, men är inte konse
kventa i sitt handlande. Mad
rid-deklarationen påtalade 
detta: »Kampen för ett åter
upprättande av demokratin, å 
ena sidan, och ekonomiskt 
stöd till diktaturen, å andra 
sidan, är oförenliga och mot
satta.» Lika litet som militär
kuppen hade lyckats utan 
Stöd från imperialisterna, lika 
litet skulle Pinochet kunna 
fortsätta sitt blodsregemente 
utan stöd från imperialismen.

Sverige ger en del av detta 
stöd genom ökad import 
under 1978 från Chile, genom 
svenska företags verksamhet 
i Chile, genom sitt deltagan
de i IDB och Världsbanken.

Madridkon ferensen under*
strök starkt nödvändigheten 
av bojkottfitgärder för att iso
lera juntan.

C H Hermansson
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Annorlunda ”flyktingläger”
Hallstahammar är orten i kris som egentligen inte 

hade négra förutsättningar för att ta emot flyktingar. 
Men andå beslutade den lilla kommunen med drygt 
18.000 invånare, belägen ett par mil från Västerås, att 
i våras ta emot strax över 100 flyktingar från Latin
amerika. I första hand från Chile, Argentina och 
Uruguay.

Det var ett unikt försök som startade i bruksorten. I 
stället för att sätta upp ett särskilt läger för flykting
arna, placerades de redan från början ut i ett vanligt 
bostadsområde. Kommunen valde Östra Nibble, ett 
område med tunga sociala problem, en rad invandrar
grupper, och ett stort antal tomma lägenheter.

Hugo Fernandcz och Bernardo Flores från Latinamerika- 
kommittén i Hallstahammar har inlett ett samarbete med Me
talls avd 98 på orten. - Vi vill hjälpa till och ge vår del av so
lidariteten. säger fackbasen Theodor Neumann.

I Hallstahammar har varje 
flyktingfamilj sin egen lägen
het. Man har fått en uppsätt
ning möbler och köksinven- 
tarier, och var och en får på 
egen hand sköta hemmet. Dvs 
gå ut och handla, l3ga mat, 
beställa tvättstuga osv.

Positiva erfarenheter
Åtskilliga organisationer, 

både politiska och ickc-poli* 
tiska, har tagit på sitt samvete 
att ta hand om flyktingarna. 
Studieorganisationen TBV 
har till och med gått ut i en 
kampanj, för att få tag i ball- 
stahammarfamiljer. som viil 
ställa upp och introducera 
flyktingarna i det svenska 
samhället. Kommunalpoliti
kerna talar sig varma för latin
amerikanerna och ställer upp 
för utfrågning eller diskussion.

Jorge Martinez från Chile

berättar:
-  Vad jag förstår lever vi 

väldigt annorlunda jämfört 
med andra läger. Vi har nog 
lättare att få kontakt med 
människor utanför vår egen 
krets. Det gör också att plik
ten blir större att arbeta för 
solidariteten med folken i 
Latinamerika.

Och det är ett arbete som 
utvecklats språngarlat under 
de få månader man varit i 
Sverige och Hallstahammar.

Den främsta kraften bakom 
det är Latinamerikanska kom
mittén. Det ären partipolitiskt 
obunden kommitté som sam
lar de flesta av flyktingarna, 
men det finns också en Salva
dor Allende-kommitte.

Men det ir  Latinamerikan

ska kommittén som gjort sig 
känt bland befolkningen. Bl a
genom utställningar på biblio
teket, AMU-centret och i 
Västerås. Man ordnade den 
11 september en av de största 
demonstrationerna i ortens 
historia, man har haft fester, 
möte till minne av Che Gue- 
vara och olika samkväm i 
arrangemang med lokala före
ningar. Dessutom har man ett
givande samarbete med den 
lokala metallavdelningen.

Man har även etablerat en 
mycket bra kontakt med 
Chilekommitum i Västerås. 
När de första flyktingarna an

lände till Hallstahammar, bjöd 
Chilekommitten in dem till 
Västerås rör att bl a vara med 
om gatuteater inför VM i Ar
gentina.

Samarbeta med 
Chilekommitten

För närvarande diskuterar 
Latinamerikanska kommittén 
och Chilekommitten ett ge
mensamt arbetsprogram för 
de kommande tre månaderna

Det är viktigt for oss att ar
beta aktivt t Sverige, säger 
Jorge Martinez till sist.

Christer Nordmark

LÄGREN - EN TRÖG SLUSS
Det finns tre permanen

ta flyktingläger i Sverige 
eller AMS-förläggningar 
som det heter på officiellt 
språk. De är Flen, Alvesta 
och Moheda. Sedan finns 
en rad provisoriska för
läggningar som tillkom
mit under senare år allt
eftersom flyktingström
men ökat. De flyktingar 
som hamnar på flykting
läger är i första hand de 
som kommer via flykting
kvoten, alltså huvudsak
ligen latinamerikaner just 
nu.

Flyktinglägren är tänkta 
som en sluss ut i det sven
ska samhället där flyktin
gen får lära sig lite svenska

och vila upp sig, genomgå 
läkarundersökningar, få 
informatio# om det sven
ska samhället och inte 
minst viktigt ta ställning 
till vad han eller hon vill 
göra efteråt, vä(ja bostads- 
och sysselsättning. Nor
malt borde en flykting 
stanna upp til) tre måna
der på läger. Men i dagens 
situation med bostads
brist och arbetslöshet 
och köer till AMU-cen- 
tren blir lågertiden be
tydligt längre, minst sex 
månader.

Det har lett till allvarlig 
kritik mot l&gren från 
flyktingarnas sida. De 
känner »Ig pissivtserade

och omyndigför k lurade. 
På lägret borde inkvarte
rade i baracker, får inte 
laga sin egen mat, måste 
följa ordningsförskrifter 
och träffar nästan enbart 
andra flyktingar, efter
som lägren oftast ligger 
isolerade.

Arbetsmarknadsdepar
tementet, som har hand 
om flyktingfrågorna, har 
gjort en utredning om 
hur flyktingar tas emot 
»Sverige och flyktingarna» 
Ds A 1978 : 1. Den har 
ännu inte lett till någoD 
proposition. Utredningen 
tar upp kritiken mot lä
gren, men anser ändå att 
de måste finnas kvar.

Däremot föreslår de ett 
nytt läger med bostäder 
insprängda t ett vanligt 
bostadsområde, och med 
större möjligheter för 
flyktingar att få ta hand 
om sig själva. Lägret ska 
ge flyktingarna samma 
service som de gamla lä
gren, men samtidigt ock
så en valfrihet som inte 
finns pi andra håll

Förläggningen i Hallsta- 
hmnmar som presenteras 
i artikeln hår intill är ett 
försök från Invandrarver
ket att hitta nya och 
bättre former att ta emot 
flyktingar än de gamla 
isolerade baracklägren.
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På drygt två år har Sverige haft 
fem statsråd ansvariga för invand' 
rar- och flyktingpolitiken. Inget 
annat sakområde har råkat ut för 
att bli så kringskuffat som just 
dessa frågor.

Men slappheten i att låta frågor
na valsa runt har inte motsvarats

i en lika slapp politik. Tvårtom - 
de senaste årens flyktingpolitik 
har varit medvetet restriktiv när 
det har gällt spontanflyktingar. 
Lågkonjunkturen och arbetslös
heten har trängt in i medvetandet 
hos alla de tjänstemän som är sat
ta att administrera flyktingpoliti
ken.

Till dessa - och det i främsta le
det - hor gränspolisen. Den har 
tänjt och tänjt på lagar och 
kungörelser för att kunna sätta 
stopp för så många som möjligt. 
Ja, frågan är om inte polisen har 
överskridit sina befogenheter och 
direkt brutit mot lagen - ut
länningslagen - i många fall.

Polisen bryter mot lagen
En advokat i Uppsala • Peter 

Nobel - hävdar detta i en an
mälan till justitiekansler Ing
var Gullnäs. Anmälan riktar 
sig mot polisen på Arlanda 
flygplats.

Peter Nobel hävdar att po
lisen tar lagen i egna händer 
när den självständigt beslutar 
om avvisningar av flyktingar 
som anför politiska skäl för 
att fä stanna här.

Sä här skriver Nobel när han 
motiverar sin anmälan:

lFlyktingar som kommer 
till Sverige för an här få  en 
fristad, måste så långt det 
överhuvudtaget är möjligt 
skyddas mot att sändas till 
det land där de riskerar fö r
följelse*.
Det är därför viktigt, menar 

han, att de lagar som reglerar 
detta får en klar och entydig 
tolkning.

Utlänningslagen
Så här står det i den del av 

utlänningslagen som reglerar 
polisens möjlighet att själv
ständigt- besluta om avvisning:

rFinner 'polisen skäl till av
visning föreligga i fall, som 
avses I 18 eller 19 } men på
står utlänningen att han I 
der land från vilket han 
kommit, löper risk att bliva 
utsatt för politisk förföljelse 
eller risk att sändas till krigs
skådeplats eller straffas för 
att han övergivit krigsskåde
plats eller eljest vägrat full
göra krigstjänst eller ock att 
han där icke åtnjutar trygg
het mot an bliva sänd till 
land, i vilket han löper så
dan risk, och är påståendet 
icke uppenbart oriktigt, 
skall ärendet underställas 
den centrala utlännings myn
digheten. Detsamma skall 
gälla när utlänningen påstår 
sig icke vilja_ återvända till

hemlandet på grund av de 
politiska förhållandena där 
och de omständigheter han 
åberopar härför icke kan 
lämnas utan avseende . .  ;
Lagen uttrycker sig snårigt - 

men den är faktiskt till för att 
skydda flyktingar som kom
mer hit och är i behov av 
asyl här.

De som har skrivit lagen litar 
inte på att polisen kan avgöra 
vem som är i behov av asyl 
här eller inte. Så fort någon 
åberopar politiska skäl för att 
få stanna här ska ärendet av
göras av Statens invandrar
verk. ' M  J

Vad gör då polisen för feJ 7 
Det vanligaste felet Ir att po
lisen - i strid med lagstiftarens 
Intentioner - ger sig in på en 
prövning av om flyktingen 
är i behov av en fristad i Sve
rige eller inte. Men det är 
absolut inte polisens uppgift. 
Polisen är skyldig att låta var

je sådant ärende gä vidare till 
Invandrarverket. Det står klart 
och tydligt i lagen.

Det är endast när påståendet 
ar uppenbart oriktigt som po
lisen kan besluta på egen hand. 
Påståendet som lagen syftar 
på är att man löper risk för 
att bli utsatt för polistisk för
följelse.

Frågan blir då vad som är 
uppenbart eller inte. Kan det 
t ex någonsin vara uppenbart 
oriktigt om någon påstår sig 
löpa risk för förföljelse i t ex 
Chile?

Det som är uppenbart be
höver inte utredas - det kan 
inte ens göras till föremål för 
bedömning, övervägande eller 
annan tankeverksamhet. Det 
är helt enkelt uppenbart för 
var och en. Så fort polisman
nen måste tänka efter-är det 
alltså inte uppenbart

Liten ordlista:
Spontanflyktingar

Regeringen beslutar 
vaije budgetår om en s k 
flyktingkvot. Den består 
f n av 1 250 personer, för 
vilka Sverige betalar re
san bit och tar emot i 
flyktingläger. Flyktingar 
som kommer hit direkt 
och alltså betalar resan 
själv kallas i vardagligt tal 
för spontanflyktingar.

Avvisning
Avvisning sker vid 

gränsen av polisen eller 
invandrarverket. Många 
avvisas ( ex för att de 
inte har pengar att leva 
för häri Sverige Po bt iska 
flyktingar får inte avvisas.

Utvisning
Utvisning sker av ut

länning som har tillstånd 
att bo i Sverige men Inte 
får stanna här av t ex 
politiska skäl.
Förvisning

Förvisning sker när en 
utlänning som har till
stånd i Sverige blir dömd 
till fängelsestraff för brott 
hlr. Förvisningen är en 
del av domen. 
Förpassning

Förpassning sker nar 
någon har fått ne) p l sin 
ansökan om uppehålls
tillstånd och arbetstill
stånd i Sverige. Aker man 
då inte frivilligt blir det 
fråga om förpassning.

Nu visar del sig att polisen 
vid Arlanda flygplats i ett 
flertal fall - Peter Nobel do
kumenterar dessa - struntat i 
lagens bestämmelser och själva 
gjort bedömningar hurvida 
personer som kommer till 
Sveriges gräns fir i behov av en 
fristad eller inte. Det gäller 
bland annat flera latiname
rikaner.
Polisen saknar kompetens

JK måste nu med kraft påtala 
de felaktigheter som sker vid 
Sveriges gränser. Det enda 
rätta är en lagändring som 
fråntar polisen alla möjligheter 
ett bedriva flyktingpolitik 
Polisen har ju inte visat sig 
vara 1 stånd att skilja på vad 
som fir deras uppgift och vad 
som i r  invandrarverkets 
Flyktingfrigpr Sr inte för 
polisen Därför måste lagen 
skrivas så att det blir invan
drarverkets sak att i samtliga 
fall dir någon anför politiska 
skäl till att få komma in i 
Sverige pröva dessa.

Polisen ska hålla fingrarna 
borta - den saknar kompetens 
att avgöra frågor som galler 
flyktingars rätt att få kom
ma in i ilandet eller ej.

Höj flyktingkvoter
Sverige har tagit emot många 

flyktingar de senaste åren 
via den s k flyktmgkvoten. 
Det fir bra. Men behoven i 
t ex Latinamerika är enorma.
1 Argentina lever människor 
från olika latinamerikanska 
länder i dödsfara. Den svenska 
flyktingpolitiken måste där
för rätta sig efter behoven i 
Latinamerika och inte efter 
svenska koi\)uklurer. Polisen 
miste fråntas rätten att be
sluta om avvisning. Flyktning- 
kvoten måste höjas.

Krister Nilsson
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Gör en utställning om CHILE!
Sprid kunskap om CHILE !

Chilekommitteens affischer om Chile 
hjälper Dig. Med dem kan Du eller 
Din lokalkommitte göra en utställning 
för att sätta upp på bibliotek, skolor, 
sjukhus, arbetsplatser etc.

Det är Ch il ek o mini t teens bildgrupp, 
som utformat affischerna och de är 
gjorda av olika latinamerikanska 
konstnärer.

Utställningen består av sex affischer. 
Varje affisch har en text som mycket 
kort talar om vad som hänt i Chile från 
kuppen 1973. Färserna på affischerna 
är grått, lila, blått, grönt, rött och gult.

Utställningen beställes genom Chile- 
kommltteen och kostar 40 kronor.

CHILEBULLETINEN
Chllebulletincns adress: Box 5220 -  102 45 Stockholm 
Besöksadress: Crev Turegalun 15, l tr 
Telefon: 08 61 88 41

Ansvarig utgivare: Uif Fredriksson 
Redakttonssekreteterare: Catherine Sundin

Pressläggnlngsdatum: 12 januari
Tryckeri. Prinkipo Offsettryck, Stockholm 1979

Prenumerationspris för 7 nummer framåt :25 kr Stöd
prenumeration: 50 kr. Betala på pg 504 88 -  6, Chtle- 
bulletmen Ange från och med vilket nummer prenume
rationen skall börja Adressändringar sandes till Chile- 
bulletinen, Sprängskullsgatan 19A, 411 23 Göteborg.

CHILEKOMMITTEN
Adress: Box 622, 101 28 Stockholm 
Telefon: 08 -  21 27 23

Chilekommitlcn bildades som solidantetsorganisation i 
december 1971 Efter militärkuppen i Chile den 11 sep
tember 1973 är Chilekommitlcn en del av den interna
tionella solidaritetsrörelsen för motståndskampen i Chile

★

Chilekommiltens målsättning ur att politiskt och mate
riellt stöda motståndskampen i Chile samt att sprida lär
domar om den chilenska arbetarklassens kamp före och 
efter militärkuppen, Chilekommittens insamlade medel 
går ojvkortat till motståndskampen inne i Chile. Chile- 
kommitten är partipolitiskt obunden och tillåter olika 
politiska riktningar och tendenser att komma till uttryck

såvida tendenserna inte går emot kommitténs plattform.

Chilekommitten arbetar efter följande fyra huvudpa
roller

BEKÄMPA IMPERIALISMEN!

STÖD MOTSTÅNDET BOJKOTTA DIKTATUREN!

FRIC.E DE POLITISKA FÅNGARNA!

STÖD DET CHILENSKA FOLKETS KAMP MOT 
FASCISM -  FÖR SOCIALISM!

Medlemmar i Chilekommitten kan personer men inte 
organisationer bli som arbetar i enlighet med organisa
tionens stadgar och utåt stöder dessa samt betalar med
lemsavgift.
Del fordras också att man under två månaders tid aktivt 
arbetat i en lokalkommitte och därefter valts in av lokal- 
kommittens medlemmar.
Personer som stöder Chilekommiltens målsättning men 
inte aktivt deltar i dess arbete kan teckna stödmedlem
skap.
Chilekommittens kansli ger närmare upplysningar och 
sätter dig i förbindelse med närmaste lokalkommitte. 
I Sverige Tinns Chilekommitten pä följande orter:

Boras, Borlänge, Enköping, Eskilstuna, Fagersta, Falun, 
Gävle, Göteborg, Halmstad. Helsingborg, Hofors, 
Hultsfred, Härnösand. Jönköping, Karlskrona, Karlstad, 
Katrineholm. Kramfors, Kristianstad, Kungsör, Köping, 
Landskrona, Linköping, Ljusdal, Ludvika, Lund, Luleå, 
Malmberget, Malmö,Norrköping, Nyköping. Nynäshamn, 
Nässjö, Ronneby, Sandviken, Skellefteå, Strängnäs, 
Sundsvall, Umeå, Uppsala, Varbcrg, Västerås, Växjö, 
Ystad, Örebro, Österlen,Östersund.

I Stockholm finns 29 lokalkommitteer.

STÖD MOTSTÅNDSKAMPEN I CHILE!
Postgiro 65 39 28 - 2
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Här finns juntans offer!

I tjugo år har Lonquen 
några mil från Santiago 

| varit en död plats. Det 
var på 50-talet man slu
tade att anvånda ugnar
na vid det gamla kalk
brottet. Länge stod de o
utnyttjade. Nu är Lon
quen platsen där man grä
ver efter lik. Lik som 
med all säkerhet är mör
dade av juntan. Kanske 
finns här svaret på den så 
ofta ställda frågan. Var 
finns de »försvunna» ?

Man tror att det finns 
uppemot 100 kroppar inne 
i kalkugnarna. Det är be
redskapsarbetare, läkare 
och jurister som nu sköter 
letandet på uppdrag av 
Högsta domstolen i Chile.

Chiles Auschwitz har om
rådet blivit kallat. Och det 
är säkert bara en av de 
massgravar i Chile som döl
jer juntans brott. Det finns 
inga säkra siffror på hur 
många »försvunna» det 
finns i Chile. Det finns hel
ler inga uppgifter som sä
ger att alla skulle vara dö
da som de i Lonquen.

Men hur kunde nu krop
parna i just Lonquen hittas

/  den här övergivna gruvan ulan för Santiago upptäcktes ett stort antal lik, alla unga 
pojkar. Är det så här Pinochet låter folk >försvinna> i Chile ?

och vad kommer hela affä
ren att leda till?

•  Massavrättning
Massgraven kunde avslö

jas sedan en f d DINA- 
agent i en bekännelse inför 
sin präst berättat att han 
varit med om en massav
rättning just vid Lonquen- 
ugnama och att kropparna 
sedan bränts inne i ugnar
na. Prästen gick, med 
mannens tillåtelse, till kar
dinalen och berättade vad 
han fått höra. Kardinalen 
sammankallade några ad
vokater, en biskop, chefen 
för katolska kyrkans soli- 
daritetsorganisation, Vica- 
rian, och några journalis
ter.

Tillsammans åkte de till 
Lonquen och gjorde där 
upptäckten av liken. Fyn
det anmäldes till domsto

len i området • men när 
den politiska innebörden 
och misstanken att det 
rörde sig om »försvunna» 
stod klar fördes hela målet 
över till Högsta domstolen. 
Utredningen pågår fortfa
rande.

Kropparna som hittills 
har påträffats är bakbund
na. Alla har skottskador. 
De flesta är unga.

•  Fasaden spricker

Upptäckten i Lonquen är 
ytterligare en av de affärer 
som skakar juntan - det är 
ytterligare en affär som 
gör att fasaden sakta faller 
samman
Och när väl fördäm

ningen är bruten tinns det 
fler som är villiga alt trä
da fram och berätta om de

brott de har begått på upp
drag av juntan.

Kampen mot juntan och 
för de »försvunna» fortsät
ter. Diktaturen har med 
juridiska finter försökt bli 
kvitt hela frågan. Bland 
annat har man försökt ge
nomföra en lag som gör 
det möjligt att dödförklara 
försvunna människor. Där
med hoppas man slippa 
ifrån sitt ansvar.

•  Pinochet skyldig
Men juntans lögner och 

undanflykter avslöjas bit 
för bit. Hela världen vet 
vem som bär ansvaret för 
de »försvunna» - Pinochet 
och hans hantlangare i 
DINA.

Och de ska alla en dag 
ställas till svars för sina 
brott.
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