
                                                                                                                      

Massiva demonstrationer i Chile - och regeringens svar är ett brutalt förtryck!  

I Chile råder en skendemokrati. Det är en politisk och ekonomisk diktatur som under 

decennier har backats av Sverige, EU och USA. Den chilenska nyliberala modellen 

som infördes av Pinochet, har skapat en miljökatastrof, vars konsekvenser 

fortfarande är svåra att överskåda. Modellen har förpassat människor att bli 

konsumenter. Rättigheter såsom kultur, pensioner, skola och sjukvård har 

omvandlats till handelsvaror. Drömmen om Chile som konsumtionens Mecka håller 

inte längre. I Chile har allting privatiserats och marknaden har fritt fått styra landet. 

Chile tillhör inte längre chilenarna. Landet har sålts ut till utländska bolag. Och det är 

dessa företag som styr landet. Modellens förvaltare – de chilenska politikerna oavsett 

politisk färg, administrerar landet åt dessa företag. Människor har fått sälja sin själ. 

För att upprätthålla denna modell har brott mot de mänskliga rättigheterna och mot 

planeten begåtts i decennier. Pengar, individualism och extrem girighet, den 

nyliberala kulturens dygder, har dyrkats alldeles för länge. Enligt OECD är Chile 

tillsammans med Mexiko, Turkiet, Israel och USA de mest ojämlika länderna i 

världen.   

Chilenerna har nu fått nog. Chile kräver ett annat samhälle där man samarbetar med 

varandra, där man respekterar urbefolkningen och dess traditioner, där alla 

människor har rättigheter och skyldigheter, där man respekterar naturen. Chile kräver 

ett samhälle med andra värderingar än marknadens och är fritt från marknadens 

våldskultur. Chilenarna kräver ett samhälle som är rädd om sina medborgare och om 

naturen.  

Chile är ett rikt land. Men i Chile är det endast 5 % av befolkningen som 

koncentrerar landets inkomster. ( Låter konstigt Omformulera! Menar du? I Chile 

är …% av landets inkomster koncentrerade till 5 % av befolkningen.)Havet, 

skogen, mineralerna, vattnet, vägnätet, skol- och sjukvårdsystemet och 

pensionssystemet ägs av utländska företag som kammar hem miljardbelopp varje år. 

Landets grundlag som infördes under Pinochets diktatur och som fortfarande gäller, 

skyddar företag och privata intressen istället för att skydda landets medborgare och 

miljö. Landets urbefolkning har inga rättigheter och bemöts med brutalt våld då de 

kräver sin rätt till att existera. Militärens och polisens roll är att stoppa människornas 

krav på demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna.  

Människor har fått nog efter 40 år av skendemokrati, korruption, maktmissbruk och 

förtryck. Ett hav av människor kräver en ny politisk och ekonomisk modell. Kraven 

möts med en polisbrutalitet som påminner oss om Pinochets diktatur. Tusentals 

människor har skottskadats av militären som medvetet skjuter för att skada. Ett tiotal 



människor har dödats och en del försvunnit sen de greps av militär och polis under 

de senaste veckorna. ( Fängslade?) Landets regering förvarar en politisk och 

ekonomisk modell som infördes under diktaturen på 80-talet och som lovordas i 

Sverige. Sverige och EU håller dessvärre på att införa en ekonomisk modell som 

inspireras av den chilenska modellen.    

Nyliberalismen är inte bara en ekonomisk modell utan också en kulturell modell. I 

denna modell har politiken tömts på innehåll och omvandlat politik till något som 

vanliga människor inte kan identifiera sig med. Inom ”politiken” diskuteras inte de 

problem, de drömmar och de visioner som vanliga människor har. I stället avgränsas 

”politiken” till att lösa teknikaliteter som har att göra med hur modellen ska 

administreras. Politiker har blivit förvaltare åt modellen. Avsaknaden av en 

samhällsvision har lett till att vanliga människor inte längre tror på det politiska 

systemet. 

Vi chilenare som fick lämna Chile under militärdiktaturen och som generöst togs emot 

av Sverige. Vi som kämpade för ett bättre och mänskligare samhälle och som är 

tacksamma för all hjälp vi har fått i vårt nya land, ber våra svenska vänner att: 

• Uppmärksamma svenska medier och det politiska etablissemanget som länge 

lovordat Chile som ett exempel på demokrati och respekt för de mänskliga 

rättigheterna på att i Chile torteras, våldtas och mördas demonstranter som 

kräver demokrati och en ny demokratisk grundlag. 

• Uppmärksamma att demonstranterna i Chile kräver att välfärden ska vara 

statens ansvar och inte styras av marknadslogiken. 

• Uppmärksamma att demonstranterna i Chile kräver att landets naturresurser 

inkluderat mineraler och grundvattnet ska tillhöra chilenarna och inte 

riskkapitalister i andra länder. 

• Bojkotta chilenska produkter.  
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