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Inledning 

Vid militärkuppen i Chile den 11 september 1973 störtades Sal-
vador Allendes och Unidad Populars demokratiskt valda reger-
ing. Sjutton år av militärdiktatur under general Augusto Pinoc-
het följde, då flera tusen människor dödades, torterades och 
”försvann”. Några hundratusen chilenare tvingades lämna Chile. 
Händelserna i Chile gav upphov till en av de största solidaritets-
rörelserna under 1900-talet runt om i världen. Sverige var ett av 
de länder där solidaritetsrörelsen var som störst.  

Den 9 mars 2016 genomförde Samtidshistoriska institutet vid 
Södertörns högskola ett vittnesseminarium där deltagare i dåti-
dens solidaritetsrörelse för Chile berättade om sina erfarenheter. 
De medverkande var Göran Sallnäs – före detta rektor på Runö 
Folkhögskola, Jan Hammarlund – sångare och aktivist, Carlos 
Nuñez – före detta ordförande för Post- och telegrafarbetarför-
bundet i Chile, Anna Rydmark Venegas – en av Chilekommit-
téns grundare och under 1973–1974 dess ordförande samt Ste-
fan de Vylder – nationalekonom. Diskussionen leddes av Yulia 
Gradskova, verksam vid Samtidshistoriska institutet och Moni-
ca Quirico, Samtidshistoriska institutet samt Institutet för Mot-
ståndsrörelsens historia i Turin, Italien. Håkan Blomqvist från 
Samtidshistoriska institutet inledde seminariet. 
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Vittnesseminarium 

Håkan Blomqvist 
Samtidshistoriska institutet välkomnar alla till det här vittnesse-
minariet. Jag heter Håkan Blomqvist och representerar idag 
institutet och ska bara välkomna er och säga ett par ord om vad 
det här är för någonting. Ett vittnesseminarium det är ett format 
som vi på institutet har använt oss av i många år. Det betyder 
helt enkelt att det är ett källskapande seminarium. Det vill säga, 
allt som sägs här idag, minsta harkling höll jag på att säga, spelas 
in och sen transkriberas det. Det skrivs ut och efter att panelen 
har fått gå igenom sina vittnesmål, inte ändra någonting i sakin-
nehållet och så vidare (dom kan få stryka någon harkling och så 
där). Efter att det har skett kommer deras vittnesmål att publice-
ras. Och då ger vi ut det i sådana här små skrifter [visar Samtids-
historiska frågor]. Vi har gett ut ett 35-tal hittills. Ni förstår ju 
det att det som sägs här idag, det är ju inte the truth and nothing 
but the truth utan det är hur den här panelen just idag väljer att 
minnas och framställa sina erfarenheter från den period vi ska 
tala om här idag. Alltså solidariteten med Chile efter kuppen 
1973. Välkommen!  

Då förstår ni att det inte är så att vi ska gå till källorna för att 
få veta vad som egentligen hände, utan det här är vad den här 
panelen just idag anser hände. Men det fiffiga och spännande är 
att det ofta leder till forskningsuppslag, alltså att man får många 
idéer när man kan gå igenom sånt här material, till ingångar i 
forskningen. Det är så det här formatet, vittnesseminariet, är.  

Det kommer att gå till så att panelen kommer att bli utfrågad. 
Sen kommer vi ha paus och därefter kommer vi fortsätta med 
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panelsamtal här och därpå får alla komma in efter hand, lite 
senare under dagen. Jag lämnar över ordet till Yulia Gradskova, 
historiker, och Monica Quirico, också historiker, som båda är 
knutna till Samtidshistoriska institutet. Varsågoda. 
 
Yulia Gradskova 
Tack. Jag är jätteglad att så många är här. Jag är Yulia Gradskova 
och jag har disputerat här på Södertörns högskola i historia och 
jag forskade om solidaritet med Chile i Sovjetunionen och i 
Sverige. 
 
Monica Quirico 
Jag heter Monica Quirico, jag är docent i politisk historia i Itali-
en och anknuten till Samtidshistoriska institutet här. Jag har 
forskat om Chilerörelsen i Italien och i Sverige. 
 
Yulia Gradskova 
Vi ska presentera alla våra gäster nu lite snabbt och sen ska vi 
börja med en kort inledning om varför vi har detta seminarium 
och vad som har hänt i Chile och i Sverige. Och sen ska vi börja 
med den viktigaste delen – med frågor – och vi hoppas att det 
blir ett jätteintressant seminarium. Först av våra gäster är Stefan 
de Vylder, han är nationalekonom, har disputerat på Handels-
högskolan i Stockholm på en avhandling om Chiles ekonomi 
under Allendetiden. Han var aktiv i Chilekommittén och är för-
fattare till många böcker. En av dem är Allende’s Chile: The poli-
tical economy of the rise and fall of the Unidad Popular, Cam-
bridge 2009.  
 
Monica Quirico 
Jan Hammarlund är sångare och aktivist. Från och med 1974 var 
han aktiv i Chilekommittén och turnerade med sina sånger om 
Chile över hela Skandinavien. Några år senare deltog han med 
sin musik i HBT-rörelsen. 
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Yulia Gradskova 
Anna Rydmark Venegas var grundare av Chilekommittén och 
var också ordförande under de två första åren. Sen arbetade 
Anna Rydmark som barnmorska och bland annat med traumati-
serade flyktingfamiljer och med kvinnorna med traumaskador 
från hemlandet från Latinamerika. 
 
Monica Quirico 
Göran Sallnäs var under åren 1967–2000 lärare och rektor på 
LOs folkhögskola – Runö folkhögskola. Han tillbringade fyra 
månader i Chile under Allendetiden. Efter kuppen verkade han 
för solidaritet med Chile och andra latinamerikanska stater i 
olika organisationer: det socialdemokratiska partiet, Unga Ör-
nar, olika fackliga organisationer och i Chilekommittén. Han har 
sedan bildandet 1986 varit medlem i Föreningen folkbildning för 
frihet – Eduardo Madariaga och är dess ordförande sedan 2003. 
Föreningen ger stöd till utbildning av barn och ungdomar i Af-
ghanistan, Chile, Guatemala och Lettland.1 

Carlos Nuñez var ordförande för Post- och telegrafarbetar-
förbundet i Chile vid tiden för kuppen. Han fortsatte den fackli-
ga kampen under militärdiktaturen tills dödshoten drev honom i 
exil i december 1974. Efter några år i Kristinehamn kom han till 
LO-skolan Runö 1978. Där avancerade han snabbt från att bära 
ut den lokala posten till att bli lärare på fackliga kurser. Under 
80-talet var han bland annat ordförande för CUT2 i exil och aktiv 
i Salvador Allende-kommittén. 1986 var han med om att bilda 
Föreningen folkbildning för frihet – Eduardo Madariaga.3  

 
 
                                                                               
1 Göran Sallnäs är också författare till Latinamerika och Runö – Folkbildning 
och solidaritet 1967–2007, 2008 och Föreningen folkbildning för frihet – 
Eduardo Madariaga 30 år: En historia värd att berätta, 2016. 
2 CUT (Central Única de Trabajadores de Chile), chilenska LO, som grun-
dades 1953 och förbjöds efter kuppen 1973. Förbundet återbildades 1988.  
3 Carlos Nuñez är också författare till Postväskan – Berättelser om hopp, kamp 
och mod, 2007. Boken är översatt till spanska under titeln Cartero, 2011. 
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Yulia Gradskova 
Rolf Viklund är byggnadsingenjör och bor i Luleå. År 1975 star-
tade han Chilekommittén i Boden och från 1976 var han aktiv i 
Chilekommittén i Luleå. Han har varit medlem i Chilekommitténs 
nationella styrelse och nu är han med i styrelsen för Vänskaps-
förbundet Sverige – Nicaragua.  Så varmt välkomna alla gäster!  

Vi vill börja med en kort inledning för dem som inte vet så 
mycket om varför Chilekommittén bildades och hur historien 
var. Så vi försöker jättekort att sammanfatta.  

Vi har samlats här för att prata om solidariteten med Chile 
mellan 1973 och 1989 men vi måste börja tidigare. År 1970 kom 
Unidad Popular till makten i Chile. President blev Salvador 
Allende som fick 36,6 procent av rösterna. Det var en koalitions-
regering som bestod av fem politiska partier. Regeringen hade ett 
brett program av reformer som radikalt skulle förändra Chile. 
Reformerna inkluderade nationalisering av kopparen, jordre-
former, reformer i utbildning och kultur.  

Unidad Populars regering väckte en stark konflikt i det chi-
lenska samhället. En del av befolkningen visade sitt stöd för re-
formerna men motståndet var också starkt. De som var emot 
reformerna pratade om en kommunistisk fara för Chile. USAs 
regering visade sitt stöd för dem som var emot UP-regeringen. 
Det var i denna situation som militärjuntan, med general Pinoc-
het som ledare, bestämde sig för att störta Allendes regering.  

Den 11 september 1973 attackerade militären presidentpalat-
set med tanks och flygplan. Även om regeringen gjorde väpnat 
motstånd dödades president Allende och många av hans alliera-
de, och militärjuntan tog makten. Juntan lovade att göra slut på 
alla kommunister och militärstyrkorna började en terrorkam-
panj mot alla som stödde Unidad Populars regering. Runt tretu-
sen människor avrättades. Många andra, mellan 30- och 50 000, 
blev torterade. Många chilenare försvann. Som vi vet nu dödades 
de i juntans hemliga fängelser och på gatorna. Många chilenare 
vet fortfarande inte var deras släktingar är begravda. Många 
andra har suttit många år i fängelse och många tvingades fly 
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landet och emigrerade till olika länder i Amerika och Europa, 
inklusive Sverige. Politiska föreningar och fackföreningar fick 
inte möjlighet att arbeta legalt i Chile under många år. För att 
utrota kommunismen införde Pinochets junta neoliberala eko-
nomiska reformer i landet som särskilt i början av 1980-talet 
ledde till stor ökning av fattigdomen. Men reformerna fick också 
stöd av en del av befolkningen. Pinochet försökte legitimera sin 
makt genom att först anta en ny konstitution 1980. Med konsti-
tutionen bekräftades hans politiska och ekonomiska åtgärder. År 
1988 utlystes en folkomröstning, välbevakad av polis, där chi-
lenska medborgare skulle välja mellan ”ja” och ”nej” till juntan. 
Det blev ”nej” som vann trots juntans tryck och polisterror. Och 
i december 1989 kom en demokratisk regering till makten i Chi-
le. Det var det formella slutet på diktaturen, men begränsningen 
av mänskliga rättigheter och såren av 17 år av terror upphörde 
inte på en gång 1989.4 
 
Monica Quirico 
Militärkuppen i Chile skakade världen. Reaktionerna var fördö-
mande och på flera håll bildades organisationer i solidaritet med 
Chiles folk. Förutom Chiles politiska läge var det den chilenska 
kulturen som spelade en framträdande roll i mobiliseringen. I 
flera länder och definitivt i Sverige och Italien påverkade kultur-
verksamheten solidaritetsrörelsen.  

Chilenska flyktingar hade ett starkt inflytande på solidarite-
tens och internationalismens ideologi och praktik, såväl som på 
de mänskliga rättigheternas utveckling. På grund av dess globala 
kännetecken manar Chilesolidariteten den nuvarande forskning-
en att tänka om vad gäller relationerna mellan Väst- och Östeu-

                                                                               
4 Den chilenska konstitution som antogs under Pinochets regering år 1980 
är fortfarande i kraft, även om den genomgått några förändringar. Pinochet 
undgick rättegång – en internationell häktningsorder utfärdades år 1998 när 
Pinochet sökte vård i Storbritannien, men rättprocessen hann inte påbörjas 
på grund av hälsoskäl, innan Pinochet avled 2006. 
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ropa. Nätverk och kampanjer fick ofta en transnationell dimen-
sion. 
 
Yulia Gradskova 
Unidad Populars regering och socialistiska ideal och dess brutala 
förstöring blev en inspiration för solidaritet, inte minst för län-
der i Sovjetblocket. År 1973 organiserades Kommittén för stöd åt 
chilenska demokrater, i Moskva. Det var en officiell organisation 
men min forskning i Ryssland visar att det fanns många männi-
skor i Sovjetunionen, särskilt unga, som verkligen ville engagera 
sig för Chile. Till exempel var det några grupper som arbetade 
frivilligt under några somrar för att hjälpa Chile. Då kan vi prata 
om solidaritet med Chile som ett fenomen som utvecklades över 
det Kalla krigets gränser. 
 
Monica Quirico 
Och till slut – vad hände i Sverige efter kuppen? Från slutet av 
60-talet var Olof Palme en pådrivande aktör för förnyelsen och 
aktiveringen av svensk utrikespolitik. En process som hade sina 
utgångspunkter i Palmes kritik mot USAs krigföring i Vietnam.  

Palmes första regering 1969–76 sammanföll med reformis-
mens höjdpunkt, men samtidigt med en samhällsradikalisering. 
Resultatet var att Allendes demokratiska socialism utnyttjades 
både av Socialdemokraterna och av den nya vänstern som bevis 
på överlägsenheten av deras egen väg till socialism. När La Mo-
neda5 bombades tog Sverige med Olof Palme i spetsen ställning 
för den chilenska demokratin och för det chilenska folket. Den 
svenska Chilekommittén som bildades redan 1972 drev sin verk-
samhet som en nationell och partipolitiskt obunden organisation 
till 1991 då Chile återgick till demokrati. Vänskapsband som ska-
pades mellan det svenska och chilenska folket fördjupades ytter-
ligare genom migrationen till Sverige. 

 
 

                                                                               
5 Palacio de La Moneda, presidentpalatset i Santiago de Chile. 
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Yulia Gradskova 
Ja, det var vår inledning och vi försökte att vara korta. Nu kan vi 
börja med den viktigaste delen och med frågorna. Vår första 
fråga som vi vill ställa till alla deltagare i panelen: Var befann du 
dig och vad gjorde du i september 1973? Vilket var ditt yrke och 
din roll under den period vi nu ska belysa? Var du kanske redan 
politiskt aktiv? Den som vill börja, varsågod! 
 
Anna Rydmark Venegas 
Ska jag börja eftersom jag kan ge information om Chilekommit-
tén innan den 11 september 1973, hur den startade, när den star-
tade och vilka som var med. 

Salvador Allende vann valet den 4 september 1970 och till-
trädde som president två månader senare; det vill säga att han 
började sitt reformprogram i början av 1971. Det hände väldigt 
mycket i landet under 1971, väldigt mycket av det som senare 
ledde till statskuppen. Redan från början, i samband med att 
koppargruvorna nationaliserades, såg man vad som pågick. De 
USA-ägda gruvbolagen började genast mobilisera sina krafter 
mot Chile, och kopparen, nu i den chilenska statens ägo, skulle 
bojkottas. 

I svensk media informerades mycket lite om vad som pågick 
men i Stockholm fanns då en grupp latinamerikanska studenter 
och andra intresserade som på olika sätt fick information om 
situationen i Chile och som var bekymrade över utvecklingen. 
Man märkte också hur president Allendes reformprogram mot-
arbetades och saboterades av inhemska krafter. 

Den här gruppen träffades lite då och då bland annat på Café 
Ricardo i Gamla Stan och under slutet av 1971 blev det allt mer 
strukturerat. I januari 1972 finns de första mötesprotokollen, där 
man ser planerna på att bilda en stödkommitté för Allendes 
regering. Jag själv deltog i dessa möten, eftersom jag under ett 
par år bott i Chile och var intresserad av vad som hände. Vi 
kontaktade den chilenska ambassaden i Stockholm och det första 
offentliga mötet ägde rum i februari 1972, i Z-salen i ABF-huset i 
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Stockholm. En stor samling artister och grupper ställde solida-
riskt upp, bland andra Fred Åkerström, Teatergruppen Narren,6 
delar av Södra Bergens Balalajkor och den chilenska gruppen 
Atacama. 

Jan var inte med då, men… 
 
Jan Hammarlund 
Vi kommer till det sen. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Efter det stora ABF-mötet, där man informerat om Chilekom-
mitténs bildande tillsattes en provisorisk styrelse, som leddes av 
Julio Solórzano, en mexikansk student som doktorerat i historia. 
Julio var den verkligt drivande kraften i kommitténs bildande. 
Han återvände till sitt hemland en tid senare och vid det konsti-
tuerande mötet i maj 1972 valdes jag till ordförande och stanna-
de senare i styrelsen tills slutet av 1974. 

Det hände otroligt mycket under den här tiden och det mesta 
handlade om kopparen, som nationaliserats i juli 1971, och hur 
de nordamerikanska gruvbolagen hade reagerat, de som under 
årtionden hade exploaterat Chiles främsta naturtillgång. 

Aktiviteter av olika slag genomfördes, informationsmöten 
och studiecirklar startades. Chilekommitténs mål och syfte var ju 
att just informera den svenska allmänheten om den aktuella 
situationen i landet och dess internationella betydelse men också 
bemöta den desinformation som spreds. Det väckte stort intresse 
och vid varje möte skrev folk på listor för att få information. 

I början av 1973 kom kamrater bland annat från den svenska 
biståndsorganisationen UBV7 tillbaks med aktuella erfarenheter 
från Chile och de integrerades i kommitténs arbete undan för 
undan och bidrog till att vårt informationsarbete breddades och 
utvecklades, bland annat genom en allt bättre Chilebulletin.  

                                                                               
6 Teater Narren var en vänsterorienterad teatergrupp i Stockholm. 
7 UBV – Utbildning för Biståndsverksamhet bildades 1968. Dess syfte var att 
utveckla nya strategier för biståndsarbete i utvecklingsländer. 
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I början var jag i stort sett den enda svensk med egna erfa-
renheter från Chile, hade bott i landet och varit gift med en chi-
lensk politiker och var väl insatt i den politiska verkligheten. 
Men undan för undan kom allt fler med erfarenhet och kunskap 
in i styrelsearbetet, Anna-Karin Sjödin (Gauding), Stefan de 
Vylder, Tor Sellström och Eva Melin (Zetterberg), som många år 
senare skulle bli svensk ambassadör i Chile. Allt fler integrerades 
i informationsarbetet, det spreds över landet och lokalkommitté-
er bildades, jättemånga kommittéer. 
 
Jan Hammarlund 
Hundra, tror jag, i Sverige. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Ja, och alla ville ha information… och vi satt där i början och 
försökte ge ut en informationsbulletin. Den första skrev jag ut på 
en gammal elektrisk skrivmaskin i mitt kök och drog sedan ut 
kopior på min dåvarande arbetsplats (är väl preskriberat nu). Så 
kom den första bulletinen ut men sedan utvecklades allt, det 
kom duktiga kamrater och kvalitén blev bättre och bättre. Vi var 
unga amatörer, inga yrkespolitiker eller någonting liknande, 
utan vi bara kände att vi måste göra något. För mig var det glas-
klart vilket mål vi hade. Vi skulle stödja Salvador Allendes Folk-
frontsregering8 och det var vårt enda mål. Det var också mycket 
tydligt skrivet i våra stadgar. Men det var 70-tal och förstås yvigt 
politiskt runt omkring… folk kom in i solidaritetsarbetet och 
försökte dra åt olika håll, men så länge Unidad Popular fanns var 
målet med vårt arbete helt klart. 

Sen, efter militärkuppen, ändrades allt, det blev helt andra 
villkor, det hände mycket, det var kaotiskt och vad som hände i 
Chilekommittén och dess arbete kan fler här vittna om. Jag ville 
bara täcka upp och informera om den här första perioden av 
solidaritetsarbetet med Chile. Hur länge har jag pratat? Vill bara 
säga en sak till. Det blev förstås totalt kaos i samband med mili-
                                                                               
8 Syftar på Unidad Popular. 
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tärkuppen och vi organiserade ett stort möte i Kungsträdgården 
dagen efter, där tusentals demonstrerade. Jag har polistillståndet 
här… 
 
Jan Hammarlund 
Kungsträdgården. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Kungsträdgården… att vi fick demonstrera, det var mycket folk, 
det skrevs mycket, totalt kaos på alla sätt under den här perio-
den. Många flyktingar kom, och jag vill verkligen betona den 
otroliga solidariteten som växte fram, med Chile, med flykting-
arna. Den första julhelgen kunde vi, efter diskussioner och eko-
nomisk hjälp från AMS, som då var ansvariga för flyktingför-
läggningarna, bussa alla som ville till Stockholm, där vi kunde 
hjälpa till med att kontakta deras hemländer och deras anhöriga 
och dessutom knyta personliga kontakter, som blev livslånga. 

Här hade folk anmält sitt intresse att ta emot dem över helgen 
och när bussarna väl kom fram till Norra Bantorget utbröt näs-
tan en kamp om flyktingarna. Några blev helt enkelt utan. Jag 
skulle kunna sitta en hel eftermiddag och berätta. 
 
Monica Quirico 
Vem vill fortsätta? 
 
Göran Sallnäs 
Jag kan fortsätta. Vad hade jag gjort innan jag mötte Chile? Jo, 
jag blev lärare på LOs folkhögskola Runö 1967. Året innan hade 
jag tillbringat i USA. Jag hade fått ett stipendium och det använ-
de jag för att bedriva afrikastudier under ett år. Tanken var att 
jag skulle förbereda mig för att jobba med vuxenutbildning i 
Tanzania. 

Jag åkte hem via Mexiko och Kuba och då hände det något 
med mig. 1968 var jag tillbaka på Kuba med en internationell 
arbetsbrigad organiserad från Frankrike. Tre år senare var jag 
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där på nytt, nu med den nordiska brigaden. Jag kom med i La-
tinamerikakommitténs styrelse, jag tror det var 1969, och strax 
därpå i Svensk-kubanska föreningens styrelse. 

1972 åkte jag och min dåvarande flickvän Elisabeth Palo på 
en latinamerikaresa, som varade åtta, nio månader. Fyra av dem 
tillbringade vi i Chile. Under en månad deltog vi i var sin så 
kallad alfabetiseringsbrigad organiserad av La Universidad Téc-
nica del Estado. Tillsammans med ett tiotal chilenska kamrater 
försökte jag och min grupp att organisera kulturcirklar i Paulo 
Freires9 anda i Paillaco i Valdiviaprovinsen. 

Jag var tillbaka på mitt jobb på LOs folkhögskola Runö i bör-
jan av september 1973. När kuppen kom den 11 september var 
det naturligt för mig att försöka få folkhögskolan att spela en 
aktiv roll när det gällde mottagandet av flyktingar från Chile och 
över huvudtaget i solidaritetsarbetet. Vi bildade en internationell 
kommitté och vi skrev bland annat en mängd brev till olika folk-
högskolor för att få dem att ta emot flyktingar som stipendiater. 
Många skolor ställde upp och under våren 1974 kom därigenom 
mellan 20 och 25 flyktingar att möta Sverige på en folkhögskola. 

Ute på Runö tog vi i januari 1974 emot Fernando Poblete och 
Mario Weizel. Den senare var ordförande för det chilenska radi-
kalpartiets ungdomsförbund.10 När vårterminen avslutades bo-
satte han sig i Åkersberga. Det ledde till att många av hans parti-
kamrater också kom att bosätta sig där och det gjorde att det 
redan under hösten 1974 fanns många aktiva chilenare i denna 
lilla relativt idylliska förort till Stockholm. 

När det gäller Åkersberga Chilekommitté kommer jag inte 
exakt ihåg när vi bildade den, men det måste ha varit någon gång 
under 1974. En av många angelägna uppgifter var att skriva till 
Statens Invandrarverk, SI, och begära uppehållstillstånd för de 
förföljda personer, som Chilekommittén centralt skickade oss 
uppgifter om. Allt det material som jag kom att samla på mig om 

                                                                               
9 Paulo Freire (1921–1997), brasiliansk pedagog, författare till boken Pedago-
gik för förtryckta (svensk översättning av Fredrik Rodhe, Stockholm, 1972). 
10 La Juventud Radical de Chile, ungdomsförbund tillhörande Partido Radical. 
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flyktingarbetet finns nu på Minnets och de mänskliga rättighe-
ternas museum i Santiago.11 

Det var många organisationer i Åkersberga som var aktiva i 
detta solidaritetsarbete förutom Chilekommittén. Självklart fort-
satte vi arbetet på folkhögskolan, både via elevkåren och lärarnas 
fackliga organisation, SFHL. Österåkers Unga Örnar, där min fru 
Anita var aktiv, finansierade en barnmatsal i Chillán under åren 
1977–1994. Där kunde barn till försvunna och fängslade få ett 
mål mat om dagen och också lite hjälp med sitt skolarbete. Mat-
salen blev också en samlingspunkt för kvinnor som förlorat 
någon anhörig och som på olika sätt ställde frågan till diktatu-
rens företrädare: Donde están? Donde están? Var är dom? Var är 
de försvunna? 

Inom min fackliga organisation, SFHL, var vi också mycket 
aktiva. Vi gjorde framgångsrikt folkhögskolan till en samlings-
punkt för flyktingar från olika latinamerikanska länder. Det 
skedde både genom att vi ordnade kurser och seminarier på sko-
lan och också genom att vi på olika sätt kom att stödja folkbild-
ningsprojekt i Chile. 
 
Yulia Gradskova 
Tack. Vem vill vara nästa? 
 
Rolf Viklund 
Jag hade aldrig varit i Latinamerika eller någonting innan, jag 
har knappt varit dit nu heller, men jag har bott i Boden, i Norr-
botten, och bodde där 1973 och i den delen av landet fanns det 
inga latinamerikaner och det dröjde ganska länge innan det 
började dyka upp de som flydde. Men solidariteten för framför-
allt Vietnam var ju ganska aktiv. Och vi som kände för Vietnam 
blev ju upprörda när kuppen ägde rum i Chile. Var det 1975… så 
bildade vi i Boden, där jag bodde, en Chilekommitté. Jag hade 
inte varit speciellt politiskt aktiv i något annat än en FNL-grupp 
                                                                               
11 Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, öppnades 2010, 
http://ww3.museodelamemoria.cl/ 
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och Folket i Bild-grupp. Men det var så det startade. 1976 flytta-
de jag till Luleå, där fanns det en Chilekommitté som hade varit 
igång sen oktober -73 och det dröjde ju… jag tror till -78, då dök 
den första chilenaren upp i Luleå men vi var, trots frånvaron av 
latinamerikaner, väldigt aktiva och jag vet inte… vi har fortsatt 
att vara aktiva. Vi håller på ännu, så vi har inte lagt av. Idag har 
vi 71 medlemmar. På den aktiva tiden så var vi väl kanske 25, så 
vi har inte minskat. 
 
Jan Hammarlund 
Ska jag hoppa in här? Nu får ni lite kontraster för jag var lite 
yngre än det här gänget och jag var rätt så omogen och inte så 
väldigt politiskt medveten, kan man väl säga. Jag var inte lokalt 
förankrad, jag åkte ju runt i hela Sverige och sjöng. Men det 
gjorde väl kanske i och för sig att jag fick lite överblick som ni 
inte fick, möjligtvis. Men jag vill gärna prata om både fråga 1 och 
2 plus den här frågan om kulturens betydelse. Jag tar det i ett 
svep för att för mig hänger det ihop. Och då börjar jag faktiskt i 
50-talet. Då var jag bara barnet men då åkte Violeta Parra12 runt 
och sjöng i Europa redan. Och möjligheten som hon hade – det 
kan vara intressant för er – att överhuvud taget komma ut, att 
hon så småningom kom till Paris, och fick ställa ut sina konst-
verk på Louvren – det var då hon hade fått en inbjudan att 
sjunga i kommunistiska länder och sjungit i Warszawa och i 
Sovjetunionen. Så det var den vägen, det kan vi tacka kommu-
nismen för, bland annat. 

Jag läste spanska i gymnasiet. Teater Narren bildades 1965, 
skivan ...inte slutet, bara början: sånger om Norrland och Latin-
amerika kom 1972 med Narren. Och det säger lite om den tidens 
politiska klimat. Att denna oerhört radikala vänsterpolitiska 
teatergrupp hölls på en teater som låg precis höger om den stora 
ingången till Gröna Lund. En arenateater alltså. De bildades 
1965, jag återkommer till dem strax. Det kom ut två skivor och 
det måste nämnas. Redan 1970–71 så kom det ut två skivor på 
                                                                               
12 Violeta Parra (1917–1967), chilensk sångerska. 
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musiknätet Waxholm, MNW, med gruppen Atacama med den 
fantastiska Luis Veloz Roca, Francisco Roca kallades han senare. 
Om man någonstans skulle försöka hitta en manlig Violeta Parra 
så är det verkligen Luis, eller Francisco. Samma år, -71, som den 
andra skivan kom, så hade man en fantastisk utställning på Mo-
derna Museet som handlade om Pariskommunen 1871, som 
gjorde ett mycket djupt intryck på mig, (återkommer till det). 
Försöker knyta ihop olika processer här lite grann... Och jag satt 
väldigt mycket på Teater Narren och söp in. Det var nästan mitt 
universitet kan jag säga, på något sätt. För jag gick inte på något 
annat, något riktigt universitet. -71 fick Pablo Neruda Nobelpri-
set i litteratur. Det kan vara viktigt att påminna om Sun Axels-
son, jag vill gärna nämna hennes namn, en författarinna som 
hade sådan enorm betydelse i solidaritetsarbetet för Chile. Hon 
hade redan 1960, tror jag, skrivit en bok om Chile, Eldens vagga. 
 
Anna Rydmark Venegas 
-62 kom den. 
 
Jan Hammarlund 
-62 kanske. Tack Anna. Vad mig beträffar så var jag en flummig 
hippie. Jag hade inte så mycket att skryta med i fråga om politisk 
medvetenhet och organisatoriskt arbete och allt det där. Jag hade 
gjort två LP-skivor som också var väldigt flummiga och drömska 
och omanliga och allt vad ni vill. Den andra av dem kom faktiskt 
september -73, samma månad som kuppen i Chile. Men jag hade 
i alla fall skrivit en låt om den här Pariskommunen som jag 
nämnde, så jag var lite politiserad. Men då kom alltså militär-
kuppen i Chile. Teater Narren satte snabbt upp, inom loppet av 
några månader, en fantastisk pjäs som hette ”Dom har dödat en 
gitarr men folket har tusen åter”. Det var en pjäs av Dario Fo 
som de hade bearbetat och lagt till en hel del. Göran, jag tror att 
du kan intyga också att Elisabeth Palo bidrog med en hel del text 
till den pjäsen. Den var fantastisk. Sen kom min stora idol, som 
för övrigt kommer till Sverige i sommar, fick jag just reda på, och 
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sjunger Joan Baez, ut med en skiva på spanska som en protest 
mot militärkuppen i Chile. Och där fanns en fantastisk sång som 
hette ”Gracias a la vida” som ingen människa i Sverige kände till, 
utom möjligen Anna och några till. Och jag prenumererade... 
alltså det här... jag vill visa vilka egendomliga vägar det kunde gå 
liksom, att den här rörelsen värvade anhängare. Jag prenumere-
rade på Sing out magazine som var en vänsterpolitisk folkmusik-
tidskrift i USA och där hade vi Ángel Parra – nummer 5 1973 – 
på omslaget. Och inuti en skiva... [skratt i rummet] 
 
Jan Hammarlund 
Har ni sett, va? Så kunde man höra två verser med Violeta Parra 
med en sån här [syftar på charango – andinskt stränginstrument; 
Hammarlund spelar och sjunger Gracias a la vida que me ha 
dado tanto]. Alltså jag blev ju helt hypnotiserad: ”Vad är det här? 
Jag måste veta mer.” Så jag ringde Anna för jag visste att hon 
hade nån anknytning till Chile och hon satte mig i kontakt med 
Mariela Ferreira som hade räddats av Harald Edelstam13 till Sve-
rige. Och… 
 
Anna Rydmark Venegas 
Och hade egna skivor hemma... 
 
Jan Hammarlund 
Ja, precis. Oh, ja, hon hade skivor med Violeta Parra, amen, som 
jag fick lyssna på. Och sedan så… nu ska vi se här… sen åkte jag 
till Paris den sommaren. Det fanns inget internet på den tiden, 
det ska man komma ihåg. Det var mycket svårt att komma åt 
texter, information över huvudtaget. Jag åkte till Paris i juli. Och 
så visste jag att Violeta Parra hade ställt ut på Lovren 1964 och 
då i samband med det så hade ett franskt bokförlag givit ut en 
bok som hette Poésie populaire des Andes, alltså folklig poesi från 

                                                                               
13 Harald Edelstam (1913–1989) var svensk ambassadör i Chile 1972–1973. 
Efter militärkuppen räddade han många chilenare och även meborgare från 
andra länder som förföljdes av juntan.  
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Anderna – av Violeta Parra. Äntligen. Jag sittstrejkade på bok-
förlaget. De sa: ”Den är slutsåld, det finns ingen möjlighet.” Jag 
sa: ”Jag går inte härifrån förrän ni låter mig köpa ett arkivexem-
plar, för det antar jag att ni har några stycken av”.  

Så jag fick med mig den hem i alla fall och där fanns alltså 
franska översättningar. (Jag kunde franska bättre än spanska på 
den tiden). Jag kunde ju bara lite spanska men när man översät-
ter sångtexter då har man all tid i världen, man kan slå i lexikon, 
det viktiga är att man kan klä det i svensk språkdräkt. Och det 
blev… jag gick till Chilekommittén och sa… jag vet inte om ni 
kommer ihåg det här… och sa att ”Jag vill att min tredje skiva 
den ska handla om Chile och jag vill att alla pengar som kommer 
in på den ska gå till Chilekommittén, vi ska inte ha några”… vi, 
det var arton musiker på den här skivan och alla ställde upp utan 
vidare gratis. Hur solidariskt som helst. Många kända namn, Eva 
Remaeus till exempel, Carin Kjellman, Ulf Gruvberg, Turid 
Lundqvist och så vidare och alla är med och sjunger och spelar 
och så och den gick ganska bra, tror jag, fick in pengar till kom-
mittén. Och det var en väldig öppenhet från Chilekommitténs 
sida. Det enda de sa var: ”Vi vet inte hur man gör när man gör 
skivor”. ”Nä men det vet jag”, sa jag, ”Vi grundar en etikett”. 
Och på den etiketten kom det sen ut flera skivor efter det utan 
mig… Sångboken gav vi ut 1975. Sånger av Violeta Parra, svensk 
översättning, kunde sjungas av alla som ville.  

Jag vill gärna visa också skivan som hörde ihop med den 
andra pjäsen som teater Narren gjorde om Chile. Den var skri-
ven av Enrique Durán, den var mer naturalistisk i sin form men 
mycket gripande. Den hette Valparaiso -70 och här är en skiva 
Valparaíso -70 med fantastiska sånger [visar]. Och här visar jag 
min egen skiva från -79, inte för min egen skull, men därför att 
Lucia Briones som var en oerhörd tillgång för rörelsen gjorde det 
här fantastiska skivomslaget och hon gjorde massor av vackra 
fina affischer och skivomslag och jag vet inte allt. Det har ni 
kanske sett någon gång. Får jag bara se om jag tycker att jag har 
fått prata tillräckligt… jag kanske kan återkomma till något yt-
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terligare. Jag tror att det var hundra Chilekommittéer som jag 
fick åka runt i Sverige och sjunga för, nästan på varenda en, tror 
jag – men så krokiga vägar gick det liksom – men det blev ju bra 
till slut, tycker jag. Tack. 
 
Yulia Gradskova 
Vem vill fortsätta? 
 
Stefan de Vylder 
Jag ska hoppa in. Jag ska nog vara ganska kortfattad för ni har 
skickat runt frågor och så där, jag har inte förberett någon inled-
ning men på frågan vad jag var och vad jag gjorde så kan jag säga 
att i september -73 så var jag i Stockholm och jag hade tillbringat 
tiden oktober -71 till april -73 i Chile för att samla material till 
min avhandling i nationalekonomi om Chiles utveckling av den 
ekonomiska politiken under Allendetiden. Min avsikt var att 
stanna något halvår eller så, för jag hade inga pengar, men på nåt 
jävla sätt lyckades jag klamra mig fast i ett och ett halvt år, för det 
var så spännande och intressant. Sen kom jag tillbaka ganska 
pessimistisk över utvecklingen faktiskt. Jag tyckte den hade vänt 
redan då, så jag kände en väldig oro och hade lite svårt att kon-
centrera mig på avhandlingen under en period därför att jag… 
ja, jag försökte försörja mig så gott det gick på strölektioner och 
sådant men sen kom då kuppen. Och naturligtvis när jag kom 
hem så tog jag kontakt med dem som jobbade med Chilefrågor 
här och Anna lärde jag känna väldigt tidigt, och många andra. 
Även Carlos Conchas som bodde här, som för övrigt var gift 
med Mariella som du nämnde och som tyvärr avled bara för 
någon månad sedan. Så jag kom in i en grupp med latinamerika-
ner och ett par svenskar där Anna var den ledande. Och vi ord-
nade möten om kopparfrågan och naturligtvis USA-imperia-
lismen, som vi sa på den tiden. Och i och med att jag kom gans-
ka nyligen från Chile så blev jag lite efterfrågad, om jag ska vara 
ärlig, som föreläsare ibland om Chilefrågan och sådant. Det var 
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inte så många som hade varit där under den här perioden. Så jag 
åkte runt i landet lite grann.  

Sen när kuppen kom då blev det en enorm kraftsamling. 
Anna berättade om bakgrunden och enormt massa människor 
som samlades i Kungsträdgården dagen efter. Och då blev det 
plötsligt ett väldigt liv ute i landet också. Med massor med… 
som mest var det väl ungefär hundra lokalkommittéer och 
många startades då, i slutet av -73 och 1974. Och jag blev med i 
styrelsen i Chilekommittén och blev faktiskt ansvarig som redak-
tör för Chilebulletinen och det var inte min förtjänst med det 
visar intresset lite grann, att vi hade en upplaga på över 20 000 
exemplar som vi sålde på gator och torg utanför systembolag och 
jag minns fortfarande att den kostade två kronor styck. Det är en 
bra upplaga för en sådan tidskrift och den gick till och med med 
vinst, vi jobbade gratis naturligtvis, ideellt, och vi kunde finansi-
era lite av Chilekommitténs verksamhet med hjälp av överskottet 
från Chilebulletinen, vilket är ganska unikt i dagens situation. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Medlemsavgiften i Chilekommittén var 20 kronor då, kan jag 
tala om. 
 
Stefan de Vylder 
Men det var en dramatisk och dyster tid för många av oss som 
kände människor som råkade illa ut i Chile, och vi följde utveck-
lingen hela tiden. Men samtidigt så var det, som många vittnat 
om, en tid som präglades av en enorm solidaritet och man kan 
bara jämföra Annas berättelser hur människor stod på Norra 
Bantorget och ryckte i chilenarna för att få ta hand om flyktingar 
jämfört med situationen idag när människor uppfattas som en 
belastning snarare än en tillgång världen över. I alla fall i Europa. 
Det är jävligt bedrövligt… förlåt min svordom.  

Det var väldigt positivt också, den här enorma solidariteten. 
Jag tror nästan jag kan nöja mig med det.  
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Jo, jag kan säga en sak till. Det gäller samarbetet med chilens-
ka organisationer. Det bildades ganska snabbt en Salvador Al-
lende-kommitté med representanter från de flesta chilenska par-
tierna och sen hade ju varje parti sin organisation. Och det där 
var på gott och ont, det var mycket på gott därför att vi via de 
kontakterna med chilenarna här, som var organiserade, fick 
mycket information. Men samtidigt var det inte oproblematiskt 
därför att var och en hade sin politiska agenda. Och jag kan väl 
säga att vi i Chilekommittén, den om jag får säga så, lite ledande 
gruppen, om jag får använda det uttrycket utan att förhäva oss, 
så var vi några stycken som hade jobbat i Chile, varit i Chile, 
pratade spanska och som hade kontakter som hade som övergri-
pande mål under en period, förutom solidaritetsarbetet natur-
ligtvis, det politiska: Att hålla ihop Chilekommittén och bevara 
vår självständighet gentemot många olika svenska och chilenska 
partier. För det var många som ryckte i Chilekommittén och när 
man såg dynamiken så ville ju många tänka att: ”Det där är en 
bra rekryteringsgrund för mitt parti.” Och så gick man in i lokal-
kommittéer och på kongresser försökte man organisera sig i 
fraktioner och sådant där. Och jag tror att en av orsakerna till 
den faktiska framgång som jag tycker att chilesolidariteten var 
under en följd av år, det var att kommittén lyckades bevara sin 
självständighet. På det ställde även några som var med i styrelsen 
från början som representerade ett parti, upp, till exempel Eva 
Zetterberg som var med i Chilekommitténs styrelse från början, 
hon representerade Vänsterpartiet, som då hette VpK, Vänster-
partiet kommunisterna. Men Eva och flera andra hade alltid som 
första prioritet att bevara Chilekommitténs autonomi och själv-
ständighet.  

Det fanns naturligtvis de som var väldigt partitrogna men sen 
fanns det också många som var med i något parti som bidrog till 
den här öppna stämningen. Det var inte alltid lätt, det vet vi alla 
som var med och jag ser att här i publiken sitter det ju några som 
också var med på den tiden och som gjorde ett jättestort arbete. 
Det fanns konflikter men det var också en spännande tid för vi 
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diskuterade politik på ett sätt som faktiskt var väldigt lärorikt 
och nyttigt. Jag tror jag stannar här, ni har en lång frågelista. 
Men nu ska väl Carlos få chansen. 

 
Carlos Nuñez 
[läser] ”Jag kommer från Chile. Det är ett litet land men där 
varje medborgare är fri att säga vad han vill. Ett land med oin-
skränkt kulturell, religiös och ideologisk tolerans, där det inte 
finns plats för rasdiskriminering. Ett land med en arbetarklass 
enad i en enda facklig organisation, där allmänna och fria val 
utgör grunden för de politiska partierna och bildandet av reger-
ingar. Ett land med ett parlament som har fungerat oavbrutet 
sedan det tillkom för 160 år sedan och där domstolorna är själv-
ständiga från den verkställande makten. Ett land där man endast 
en gång sedan 1833 har ändrat konstitutionen utan att denna 
någon gång har upphört att fungera. Ett land med cirka tio mil-
joner invånare, som i en enda generation har gett två nobelpris-
tagare i litteratur, Gabriela Mistral och Pablo Neruda, båda barn 
till enkla arbetare. Historien, jorden och människorna samman-
smälta i en enda och samma nationella känsla.”  

Detta sade president Salvador Allende i Förenta nationerna 
1972. Jag tycker mycket om dessa ord. De kan förklara den otro-
liga och djupa känsla av solidaritet med Chile från hela världen, 
bara jämförbar med solidariteten med Vietnams folk och apart-
heidregimens offer i Sydafrika.  

Jag vill gärna tacka högskolan för det här initiativet. Det be-
hövs framförallt just nu. Den solidaritetskänsla som fanns då vill 
vi gärna se och ha tillbaka idag. Samma engagemang, samma 
respekt för människovärdet. Det behövs verkligen! 

Jag känner mig hedrad av att vara med bland er. Och som 
chilenare få tillfälle att tacka er och det svenska folket för den 
solidaritet, för de ansträngningar och allt jobb som ni gjorde 
redan innan kuppen kom. Solidaritet var ordet! 

Du, Stefan De Vylder var till exempel bland de första som av-
slöjade de nya liberala idéer som juntan experimenterade med, 
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enligt Milton Friedmans recept. Frasen ”Chile som laboratori-
um” är din. 

När jag ser dig – Jan Hammarlund – börjar jag tänka på killen 
från Gävle som också tog gitarren och emigrerade till Amerika. 
Vad heter han? 
 
Jan Hammarlund 
Joe Hill14 
 
Carlos Nuñez 
Jo, Joe Hill! Med sin gitarr på ryggen kämpade han för solidaritet 
och uppmanade arbetare att organisera sig. Han var mannen 
som aldrig dog. 

Dig Anna Rydmark känner jag inte personligen men jag fun-
derar över hur det var möjligt att det kunde finnas en Chile-
kommitté innan kuppen kom? Hur hände det här? Och Göran 
Sallnäs: Han är min mentor, när det gäller folkbildningsfrågor. 
Hur många människor räddade inte han och tog emot på skolan, 
när han var rektor på LOs folkhögskola Runö? Tack så mycket 
till er alla!  

Till frågan då: Vad gjorde jag den 11 september? 
Jag var i sängen och sov eftersom jag jobbade natt på posten. 

Ungefär klockan nio på morgonen började alla radiostationer 
rapportera att det hade hänt någonting och jag gick ut på gatan. 
Min lilla dotter var glad för att det inte fanns några köer, för hon 
skulle ta bussen till centrum och gå till skolan. Det fanns inga 
köer, som normalt var. Alla bussar kom tomma. Inga människor 
rörde sig på gatorna.  

Det var den dagen då demokratin som vi var så stolta över… 
– 160 år med samma konstitution hela tiden – och det var början 
till kuppen i Chile. Vi var stolta över vår demokrati, väldigt stol-

                                                                               
14 Joe Hill (1879–1915) föddes i en arbetarklassfamilj i Gävle och emigrerade 
efter föräldrarnas död till USA. Han blev känd sångare och organisatör 
inom den amerikanska syndikalistiska fackföreningsrörelsen IWW, men 
avrättades 1915. 
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ta. Inte ens Allende trodde på en kupp. Han sa vid flera tillfällen: 
Kom ihåg att någon militärkupp kommer aldrig att genomföras 
här. Den känslan var närvarande varje dag. Många trodde att 
Chile inte var som andra latinamerikanska länder där statskup-
per ofta förekom. Vår militär är lojal till konstitutionen, menade 
han. Han trodde att Chile skulle klara att förändra samhället den 
demokratiska vägen. Men kuppen kom.  

På den tiden arbetade jag på natten i Correo Central15 i Santi-
ago och var ordförande för hela Post- och telegrafarbetarförbun-
det i Chile. Det var jag fram till december 1974. Det var inte en 
lätt uppgift mitt i en diktatur! Jag måste ha varit naiv. Jag hade 
känslan av att diktaturen inte skulle vara långvarig. Den kan 
kanske pågå några veckor, ett par månader, men det är inte möj-
ligt att Chile ska förbli en diktatur. Så jag fortsatte trots att allt 
fler fackliga ledare gick under jorden eller i exil. 

Det första som diktaturen gjorde var att förklara Central Úni-
ca de Trabajadores (CUT), chilenska LO, illegalt och tog alla 
organisationens tillgångar och deklarerade att fackföreningsrö-
relsen var dess fiende nummer ett. Trots detta fortsatte jag, men 
till slut i december 1974 sparkade de mig och förklarade att jag 
inte längre representerade arbetarna. 

Samtidigt kände jag ett lugn i själen under tiden jag försökte 
bedriva facklig verksamhet i en diktatur. Det vanliga var att vi 
valde våra ledare på kongresser men under Allendes tid fördju-
pades demokratin på olika sätt.  

De flesta stora organisationerna började välja sina ledare ge-
nom direkta val. Vårt förbund var ett av dem. Jag blev omvald i 
juni 1973 och det kändes ovärdigt att lämna min post redan i 
september bara för att omständigheterna var sådana som de var. 
Jag var en de få fackliga ledare som kunde agera i media och 
arbeta för att de fackliga rättigheterna skulle respekteras! 

 
 

 
                                                                               
15 Centralposten. 
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Anna Rydmark Venegas 
Jag vill komplettera lite om jag får. Ni sa i inledningen att ”plöts-
ligt så kom militärerna”. Det var ju faktiskt så att… alltså det 
som ledde fram till militärkuppen, påbörjades ganska omgående 
efter det att president Allende tillträtt. De stora USA-ägda gruv-
bolagen accepterade inte att ett land, på deras egen bakgård, 
självt skulle bestämma om sina naturtillgångar och bli ett själv-
ständigt land. Sabotage i olika former pågick ändra från början, 
jag ska inte säga från dag ett, men på olika plan. Ett exempel, 
man såg missnöje hos befolkningen, plötsligt kunde man inte få 
tag på välling och nappflaskor till barnen. Missnöjet riktades mot 
regeringen. Jag såg fotografier på nappflaskor och nappar som 
dumpats på sophögar. Så det var inte så att militären plötsligt 
slog till.  

Inom regeringen och de politiska partierna var oron stor över 
de allt högre rösterna och sabotagen mot reformprogrammet. 
Några trodde det bara var en tidsfråga, ”dom har ju redan gjort 
ett försök”, i juni -73”, men andra trodde inte det var möjligt att 
Chiles militärer skulle göra något sådant. Det ska man ha klart 
för sig, och det var ju inte bara de chilenska militärerna utan 
även starka, ekonomiska, inhemska och utländska krafter som 
låg bakom kuppen… 
 
Mansröst 
USA. 
 
Jan Hammarlund 
Som vanligt. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Ja, precis. Och då ska man liksom… jag tycker att det här ska 
komma med för att annars så blir det inte någon sann historia på 
något sätt. 
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Jan Hammarlund 
Får jag kommentera något som Stefan sa? Jo, när du sa det här 
att det blev lite dragkamp inom vänstern om Chilekommittén. 
Det här upplevde jag på flera plan. Det var ju samma sak med 
den progressiva musikrörelsen som jag tillhörde. Där var också 
så att alla olika vänsterpolitiska organisationer drog och ville ta 
makten över… det var nästan ännu mer så, tror jag… Men i alla 
fall, jag minns faktiskt, även om minnen spelar en spratt, att jag 
åkte runt i Småland tillsammans med Monica Gajardo Wolff och 
några andra chilenska sångare och sjöng på olika Chilekommit-
témöten. Och vi hade med oss, tror jag, en stor banderoll där det 
stod någonting om ”Socialism för…” jag minns inte vad det var 
men det stod ”Socialism” på den i alla fall. Och den följde med 
på hela turnén och sen när vi kom till Jönköping så hände nå-
gonting jätteegendomligt. För då var det nämligen så att de som 
var med att arrangera det här mötet var ju då KFML(r), så hette 
de fortfarande på den tiden. KFML betydde Kommunistiska 
förbundet marxist-leninisterna. De splittrades till KFML(s) och 
KFML(r) och KFML(s) blev sen SKP, inte det SKP som är idag 
utan ett annat SKP. KFML(r), alltså revolutionärerna då som de 
skulle framställa sig själva som, de var med och arrangerade. De 
kallade sig själva kommunister och jag tyckte ”Jorå, visst okej. 
Men socialist räcker för mig att säga”. Men det var ju inte den 
här kommunistskräcken som är… folk är ju hjärntvättade idag. 
Det fanns ju inte då riktigt. Och så plötsligt när vi kom till Jön-
köping och skulle ha det här mötet så säger de: ”Den får ni inte 
sätta upp.” Jo, då hade de beslutat att de skulle… detta var alltså 
23/4 1975 – de hade beslutat att nu var det enhetsfronten som 
gällde och då fick man inte ens använda ordet socialism plötsligt. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Var det -75 eller -73? 

 
 

 







Samliga fotografier är tagna av Göran och Anita Sallnäs.
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Jan Hammarlund 
Det var -75. Och jag kommer ihåg att, jag var ju omogen fortfa-
rande, jag kom inrusande och skrek: ”Vagos de mierda” alltså: 
”Skithögar”. Och mina chilenska vänner de satt och tänkte ”Oj 
då vad han är arg. De som är så snälla och vi som ska få sjunga 
här”. Det var en sådan här otroligt märklig situation som jag inte 
begrep riktigt heller vad som låg bakom på något vis. Jag tyckte 
bara att det var jättekonstigt. 
 
Stefan de Vylder 
Får jag bara komplettera med en sak till, det faktum att det fanns 
många olika partier i Chile gjorde ju också att många partier i 
Sverige kände samhörighet med broderpartier och sånt där och 
det gjorde det också lätt att hitta vänner, på något sätt. Man 
förstod den chilenska politiska situationen. Det fanns partier, det 
fanns fackföreningar, det fanns folkliga organisationer och det 
var ganska lätt för oss att relatera till det. Det är mycket svårare i 
Syrien idag till exempel, den totala katastrofen i Syrien. Vi ser 
vem som är ond men vem är god? Vem kan vi stödja? Det är 
oerhört mycket svårare av det skälet också. Men samtidigt så 
skapade partierna också problem.  

Inom den svenska vänstern så var ju SKP, som du nämnde, 
maoisterna, de lämnade ju allt arbete med solidaritetsarbetet 
med Chile sedan de hade tagit över Kinas supermaktsteori. Så 
Pinochet var egentligen en företrädare för Tredje världen mot de 
två supermakterna. Jag minns långa polemiker vi hade, vi hade 
öppna möten och jag drabbade bland annat samman med Stefan 
Lindgren som var redaktör för SKPs tidning Gnistan. Han sa att 
det är att göra Tredje världen en otjänst att ifrågasätta Pinochet, 
för han står på rätt sida i kampen mot supermakterna. Det var 
helt sanslöst. Så den debatten var väldigt bisarr inom den svenska 
vänstern. Men samtidigt är det klart att de politiska diskussionerna 
ju också var lite spännande och kul. Vi diskuterade politik. 
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Jan Hammarlund 
Inte med Margaret Thatcher i alla fall. 
 
Göran Sallnäs 
Åkersberga Chilekommitté var lite speciell, politiskt sett. Jag har 
en lista med 64 namn på medlemmar i och sympatisörer till vår 
kommitté. Huvudfåran var vänstersocialdemokrati. 1973 hade 
jag ännu inte anslutit mig till socialdemokraterna men Olof Pal-
mes stöd till Vietnams folk och till olika befrielserörelser fick mig 
att gå med 1976. 

De flesta svenska medlemmarna var aktiva inom den här de-
len av arbetarrörelsen. Jag nämnde förut Unga Örnars barnmat-
sal i Chile, som också blev en del av Chilekommitténs angelä-
genhet. Så var det också inom den socialdemokratiska arbetare-
kommunen. Vi organiserade ett antal Arbetarrörelsens dag i 
Åkersberga under åren 1977–1981, där solidariteten med Chile 
hade en mycket framträdande plats. De chilenska kamrater som 
var aktiva i vår lokalavdelning hade huvudsakligen sin politiska 
hemvist i Socialistpartiet (Altamirano), Radikalpartiet och MIR.16 

När det gällde deltagandet i Chilekommitténs arbete på na-
tionell nivå, så tröttnade vi snart på de långrandiga mötena och 
alla motsättningarna. Så vi koncentrerade oss på det lokala arbe-
tet förutom då, att vi fortsatte att på olika sätt stödja det centrala 
flykting- och fängelsearbetet. Jag tycker nog att vi var framgångs-
rika i vårt arbete. 

De chilenare som tillhörde kommunistpartiet, i den utsträck-
ning som de fanns i Åkersberga, valde andra samarbetspartners. 
 
Monica Quirico 
Andra frågan handlar om reaktioner i Sverige på militärkuppen 
men också generellt om uppfattningar i Sverige om chilenska 
händelser från Allende till Pinochet. Från högsta nivå – politik, 
allmänheten – till en mer personlig nivå: ”Hur uppfattade era 
                                                                               
16 MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), chilensk vänsterorgani-
sation som förde väpnad kamp mot diktaturen. Grundades 1965. 
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grannar, era arbetskamrater vad som hände i Chile?” Jag tycker 
att några av er redan har svarat på frågan: ”Hur kom ni i kontakt 
med solidariteten med Chile och Chilekommittén?” Men om ni 
vill tillägga något, snälla kort. Och en ytterligare fråga: ”Vilka 
uppgifter och kanske svårigheter ställdes ni inför när ni började 
vara aktiva i solidaritetskampanjen och vilken roll, vilken posi-
tion hade ni?” 
 
Anna Rydmark Venegas 
Jag kan svara på en sak… vad jag upplevde som svårt och som är 
lika svårt idag, det är en bra och anständig press, alltså att ha 
tillgång till heltäckande nyheter, att nyheter inte silas via olika 
medieföretag, som avgör vad som ska publiceras och inte publi-
ceras. Det var ju vår utgångspunkt när vi startade Chilekommit-
tén, att bemöta desinformation med fakta. Visst fanns det heder-
liga journalister på plats som gjorde jätteviktiga reportage och 
vittnade om vad som hände, men annars var det trist, både före 
och efter militärkuppen. Jag minns när Expressen några dagar 
efter den 11 september publicerade en artikel skriven av Ulf 
Nilson. Jag vet inte hur jag ska säga, just det… eftersom det här 
ska publiceras. Han beskriver hur han åkt runt i Chile efter kup-
pen, tittat och tyckt att det såg ganska städat och fint ut. Okej, 
Monedapalatset var bombat, men annars var det nog överdrivet, 
vad som skrevs. Och på sjukhuset var det också städat och det 
var inte alls så många döda och skadade… Artikeln finns kvar! 

Vad jag saknade då saknar jag fortfarande, en objektiv, hel-
täckande bild av vad som händer. En utopi… existerar inte nå-
gonstans, vi får söka själva. 
 
Jan Hammarlund 
Plus det som Sara Lidman berättade att hon hade någon gång 
fått påpekat för sig att det var så viktigt det här att man lärde sig 
läsa tidningar väldigt kritiskt. Och så sa hon: ”Och inte minst så 
måste man fundera över vad som förtigs.” 
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Stefan de Vylder 
Får jag bara kort kommentera det här om inställningar? Alltså 
inget svenskt politiskt parti undvek… alla tog avstånd från dikta-
turen och militärkuppen. Så på högsta nivå var det inte ett pro-
blem i Sverige utan… sen var de inte aktiva i solidaritetsarbetet 
men inte ens högerpartiet, som det hette då, försvarade militär-
kuppen på något sätt. Och när det gäller allmänhetens reaktion, 
det var väldigt tacksamt att sälja Chilebulletinen utanför Syste-
met. Det var en väldig spontan närvaro, folk närmade sig och sa: 
”Kan jag få köpa”. Och det var en väldigt positiv stämning fak-
tiskt. Jag kan också säga att det gäller även chileaktivisterna. Jag 
tänker ibland på att man har blivit lite äldre och träffar folk som 
var med i någon slags vänster förr i världen och de som var med 
i vissa partier och så där, de skäms lite, skruvar på sig: ”Du vet 
jag var ung och det var lite dumt. Sa jag verkligen så? Tänkte jag 
så? Nä.” De liksom försöker tvätta bort sitt förflutna. Jag har ännu 
inte träffat någon i Chilekommittén – och jag träffar många ute i 
landet – också i olika sammanhang kommer folk fram och säger: 
”Du jag var med i Falkenbergs Chilekommitté. Kommer du ihåg 
mig?” ”Ja… jo, jo, det är klart.” Och jag har inte träffat någon 
som inte är stolt över vad man gjorde. Man hade olika uppfatt-
ningar om saker och ting, man bråkade ibland men ingen har 
efteråt sagt: ”Nä, det var dumt, en ungdomssynd.” Man är stolt 
långt ut i alla lokalkommittéer. Jag har aldrig träffat någon som 
hukar och säger: ”Åh, vad dumt, ungdomssynd.” Och det känns 
väldigt bra när man varit med i en sån rörelse. Att ingen efteråt 
går och backar och säger: ”Det var dumt”, vilket man gör i vissa 
vänsterorganisationer idag. 
 
Jan Hammarlund 
Jaså. Det är som du säger också, att det var lätt att sälja bulleti-
ner. Alltså detta var väl, nu kommer jag till fråga sju, hoppar lite 
här. Men det var väl ett arv från FNL-rörelsen. För att de hade 
det nog inte så lätt i början där, DFFG, när de var ute och börja-
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de med att sälja bulletiner.17 Men de jobbade ju upp det så att 
folk var vana vid detta och tyckte att det är klart att man ska… 
 
Anna Rydmark Venegas 
Men det handlade nog också om att… jag upplevde ju att svens-
kar som kom in i Chilekommittén, att man identifierade sig 
väldigt mycket med vad som hände där, trots att det var så långt 
borta, för mig var det självklart, eftersom jag bott där, men för 
dem som aldrig varit där. När sedan flyktingarna kom var det 
som om det kunnat vara vi, på något sätt. Och allt det andra som 
hände med chilenarna, det var väldigt mycket samhörighet på 
olika sätt, inte minst inom de kulturella och de mänskliga kon-
takterna. Det kändes lätt att sympatisera med flyktingarna från 
Latinamerika, de var som vi, på något sätt. Det pågår väl fortfa-
rande… andra och tredje generationen med sina rötter i den 
latinamerikanska kontinenten, de är nu en del av vårt svenska 
samhälle. 
 
Göran Sallnäs 
Ett litet tillägg om detta med arbetsplatsens betydelse. Det var 
fantastiskt att vara på en facklig skola och arbeta med solidari-
tetsfrågor. För det fanns ju ett mycket starkt stöd från den svens-
ka fackföreningsrörelsen.  

Jag nämnde tidigare att vi inte under de första åren hade så 
många kontakter med det chilenska kommunistpartiet. Dock 
fick jag god kontakt med CUTs, det chilenska LOs, ordförande 
Luis Figueroa, som ju var en ledande person inom det partiet. 
När han som flykting kom till Sverige kom han och hans familj 
att bo på Täljöviken, en av fackföreningsrörelsens många skolor. 
Täljöviken ligger inte långt från Runö där jag och min familj 
bodde. Under sommaren 1974, när vi var borta, bodde Luis 
Figueroa och hans familj i vår lägenhet.  

                                                                               
17 FNL-rörelsen – vardaglig benämning på DFFG – De Förenade FNL-
grupperna – som understödde FNL (Front National de Liberation) i Viet-
nam. Rörelsen gav ut tidningen Vietnambulletinen. 
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Det var mycket enklare med kontakter med olika partier från 
olika latinamerikanska länder den fackliga vägen. Det var en mer 
neutral arena. Gunnar Nilsson, som var LOs ordförande, gav 
också den chilenska fackföreningsrörelsen ett mycket starkt stöd.  

När Carlos Nuñez dök upp på Runö som brevbärare förstärk-
tes naturligtvis arbetet för stödet till Chile och motståndet mot 
militärdiktaturen på skolan. Nästan varje vecka var det insam-
ling till Arbetarrörelsens Chileinsamling och lärarna på folkhög-
skolan lät varje månad en del av sin lön gå till Chilearbetet. Många 
möten genomfördes naturligtvis också på skolan. Det hände att 
olika kurser adopterade fångar i Chile. Sammanfattningsvis var 
det mycket tacksamt att ha LOs folkhögskola Runö som arbets-
plats. Solidariteten med Chile var stark och omfattande. 
 
Yulia Gradskova 
Tack. Vill någon tillägga något som inte har svarats på? 
 
Rolf Viklund 
Jag ska säga att det var ju faktiskt väldigt stor sympati djupt 
spridd i svenska folket runt om i landet. Man berördes just av 
den här militärkuppen. Bombningarna av presidentpalatset 
och… så det var väldigt enkelt att ta ställning för motståndsrö-
relsen och solidaritetsrörelsen. Vi hade insamlingar på arbets-
platser där man skänkte en del av sin lön, det drogs på… det var 
väldigt lätt alltså. Vi hade demonstrationer tillsammans med LO 
och TCO. Gemensamma 11 september-demonstrationer. Lite 
förvånad är jag att det var så enkelt att få så stora sympatier från 
många. Alltså vi kan ju säga att från början hade vi en… i Luleå 
var det en utställning om Chile och om de här svenska företagen 
som hade investeringar, som vi hade utställd i matsalen på Sca-
nia i Luleå. Och där var det någon nitisk chef som tyckte att man 
inte skulle ha kritik mot svenska företag. Så de beslagtog den där 
utställningen. Men jag tror att det var -75… 75–76. Året efteråt 
då hade vi en chilensk sånggrupp som uppträdde i matsalen där 
och utställningen var det inga problem alls med. Så att det var 
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ingen som kunde behöva ha någon annan uppfattning än den då 
rådande, så att säga. 
 
Jan Hammarlund 
Jag har redan varit inne på det att mina arbetskamrater – det var 
ju en massa artister, sångare och så vidare – och, som jag nämn-
de med skivan här, de ställde upp gratis. Men det var ju även 
massor av konserter. Och visst hände det att vi fick betalt, och 
jag tror att jag fick det också periodvis för det var centralorgani-
serat. Jag skulle åka runt på massa olika ställen och hade inte tid 
att tjäna några pengar att sjunga på något annat sätt – men det 
var ju inga stora summor. Och det hade vi inte velat heller, tror 
jag, det hade känts konstigt att ta emot höga gager för… det var 
som sagt jättemånga artister. Det var nästan lättare att komma 
ihåg de som inte ställde upp än att hitta dem som gjorde det. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Får jag fylla i två saker? Jag har ett tidningsurklipp här och ser 
ambassadören som avgick dagen efter kuppen, Luis Enrique 
Délano. Han sa: ”Jag är inte längre Chiles ambassadör, nu är jag 
bara en talare.” Ytterligare ett fotografi finns, också taget utanför 
den chilenska ambassaden, för vi tågade ju dit, den som stod på 
ett lastbilsflak och höll ett protesttal var Guillermo Huerta, sty-
relsemedlem i Chilekommittén. Guillermo var son till Ismael 
Huerta, en av ledarna i militärjuntan. Var det någon av er som 
var där… ingen var med?  

En annan viktig sak att veta var det som hände med koppar-
priset på den internationella marknaden. Råvarupriset hade 
dumpats under Unidad Popular-tiden men nu, efter kuppen, 
stiger priset plötsligt…  
 
Carlos Nuñez 
Det som jag absolut vill tillägga är betydelsen av internationellt 
fackligt solidaritetsarbete. 
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Fackföreningsrörelsen är en i alla meningar internationell rö-
relse. Kampen mot orättvisor och förtryck förenar arbetare och 
fackligt aktiva över nationsgränserna. Fackligt har vi samma krav 
oavsett varifrån vi kommer eller vilket land vi arbetar i – rättvisa 
villkor och grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. 

Den chilenska fackföreningsrörelsens framväxt har varit lång 
och mödosam, med framsteg och bakslag. I februari 1953 grun-
dades CUT, Central Única de Trabajadores, och den blev snabbt 
en stark och kraftfull organisation. 

Den chilenska arbetarrörelsen var en viktig faktor bakom Al-
lendes framgångsrika väg mot posten som Chiles demokratiskt 
valda president. Att följa Allendes politiska projekt innebar att 
sätta arbetarnas drömmar i första rummet. Samarbetet mellan 
CUT och Allendes regering var djupt och intensivt. Därför var 
det inte konstigt att fackföreningsrörelsen hamnade högt upp på 
listan över organisationer som militären utsåg som sina värsta 
fiender efter militärkuppen den 11 september 1973. Redan den 
17 september utfärdade juntan ett dekret om att CUT var illegal. 
Med lagdekret nr 198 förbjöds all facklig aktivitet. Samtidigt 
intensifierades jakten på de fackliga ledarna. 

CUTs ordförande, Luis Figueroa, kom strax efter kuppen som 
flykting till Sverige och tillbringade sin första tid på Täljövikens 
kursgård nära LO-skolan Runö. Tillsamman med andra med-
lemmar ur CUTs styrelse, bland andra Rolando Calderon och 
Eduardo Rojas, bildades i Paris i juni 1974 CUTs exilkommitté, 
CEXCUT. Representanter för exilkommittén fanns snart i alla 
Europas länder liksom i Australien, Kanada och USA. Exilkom-
mittén erkändes av alla internationella fackliga organisationer 
och kunde därmed formellt delta i ILOs arbete som representant 
för den chilenska fackföreningsrörelsen. Detta erkännande av en 
exilkommitté var helt unikt. 

Exilkommittén blev basen för ett aldrig tidigare skådat inter-
nationellt fackligt solidaritetsarbete. Tack vare detta arbete till-
sammans med Chiles främsta arbetsrättsjurist Janine Miguel 
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fälldes också Chiles militärregim år efter år av ILO för brott mot 
de fackliga rättigheterna. 

CEXCUT i Sverige fick från allra första början ett generöst 
och omfattande stöd av den svenska fackföreningsrörelsen. Ge-
nom LO fick vi, bland mycket annat, disponera ett centralt belä-
get och väl utrustat kontor för att driva informations- och opini-
onsbildningsverksamhet. 

Jorge Godoy, tidigare Allendes arbetsmarknadsminister, 
Marcos Medina, Polidoro Morales, Ramón Fernández och Vasco 
Molina var några av de personer som jag träffade och arbetade 
med under de här åren som ansvarig representant för CUT.  

Med anledning av Chiles 170-årsdag den 18 september 1980 
ordnade CUTs exilkommitté en rad olika aktiviteter. Sveriges 
dåvarande utrikesminister, folkpartisten Ola Ullsten, LO-ord-
föranden Gunnar Nilsson och flera utländska ambassadörer del-
tog i ett informationsmöte som vi också arrangerade denna dag, 
och därefter på en alternativ mottagning på hotell Birger Jarl i 
Stockholm. Detta var naturligtvis ett mycket tydligt ställningsta-
gande från det officiella Sverige mot militärjuntan i Chile. 

I september 1981 anordnades en hearing om Chile i riksdags-
huset. Alla politiska partier utom Moderaterna antog ett gemen-
samt uttalande om att de stödde kampen för demokrati. Carlos 
Morales Abarzúa, tidigare chilensk riksdagsledamot, och Hum-
berto Elgueta från CUT gjorde en saklig analys av Pinochets nya 
författning och dömde ut den som bakåtsträvande, antidemokra-
tisk och antifacklig. 

Banden mellan Sverige och Chile har under den senaste 40 
åren blivit mycket starka på olika områden, inte minst inom 
fackföreningsrörelsen. 

På LO-kongressen 2008, på året 100 år sedan Salvador Allen-
de föddes, hyllades han och hans verk av bl.a. LOs ordförande 
Wanja Lundby Wedin. På podiet fanns då en uppförstorad bild 
av Allende målad av den bolivianske konstnären Hans Hoff-
mann. Vid ett besök i hemlandet fick jag i uppdrag att överlämna 
tavlan till Salvador Allendes [gud]dotter Isabel. 
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Yulia Gradskova 
Tack så mycket. Jag tror vi har varit inne på alla frågor redan 
men vi försöker komma tillbaka. Det är en sådan intressant dis-
kussion, jag är så glad att jag kan vara här och lyssna på den. Vi 
tänkte att nästa fråga kan vara om vänsterkoalitionen, om Uni-
dad Popular som vänsterkoalition och om det underlättade eller 
försvårade solidaritetsarbetet i Sverige. Och vilken var solidari-
tetsrörelsens relation till den nya vänstern i Sverige och i Europa. 
Ni har redan varit inne på det några gånger. Men kanske någon 
vill tillägga någonting. Varsågod. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Jag skulle vilja kommentera och fråga: Var någonstans, i vilket 
land finns en enad vänster? Varför skulle en sådan rörelse finnas 
här? I Unidad Popular ingick flera olika partier, som enats kring 
ett reformprogram, men inte var man överens om allt, självklart 
inte, och det var man inte i exilen heller trots att försök gjordes. 
Partierna splittrades och sökte stöd och kontakt med sina svens-
ka och europeiska broderpartier. Det är klart att det fanns mot-
sättningar och att diskussioner pågick, det var strul och problem 
och jobbigt, men en politisk diskussion var det. Chilekommittén 
fortsatte sitt arbete, men visst fanns det problem, när varken 
Unidad Popular eller någon uttalad motståndsrörelse fanns. 
 
Jan Hammarlund 
Kan vi bygga vidare lite på det som Anna sa att vissa ord får inte 
sägas. Det finns ett väldigt intressant exempel på det som just 
härstammar från Violeta Parra. Hon har skrivit en sång, hon 
skrev 1963, eller -64, det var nog medan hon var i Paris kanske, 
en sång som heter La Carta, Brevet, där hon berättar om att 
hennes bror, en av hennes tio bröder, hade blivit arresterad på 
grund av att han hade deltagit i en strejk. Och då går sista versen: 
 
Por suerte tengo guitarra  
para llorar mi dolor  
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también tengo nueve hermanos  
fuera del que se engrilló  
los nueve son comunistas  
con el favor de mi Dios, si. 
 
Alltså: ”Jag har nio bröder förutom han som sitter i finkan och 
alla nio är tack gode gud, tack vare gud, så är alla nio kommunis-
ter.” [skratt i rummet] 

Och den sjöng jag in, minsann. Och den sjöng Turid på en av 
sina skivor med samma text och så vidare. Vi var inte ett dugg 
skraja för det ordet och det var man i allmänhet inte på den 
tiden. Men det som jag noterar att, och det kanske är någon som 
vet något mer om det, jag vet inte, men redan när Quilapayún18 
sjöng in den i Chile före kuppen så bytte de ut ordet comunistas 
mot revolucionarios. Så det går ju lite fram och tillbaka i opinio-
nen så där, vilket av de där orden som man tycker är farligast. 
Jag vet att jag hade ett gräl i DN med Hanne Kjöller för många år 
sedan där jag sa något, skrev någonting om att det här ordet 
kommunist det handlar ju om det klasslösa samhället. Det kan 
väl inte vara så fruktansvärt farligt oavsett vad man själv vill kalla 
sig. Och då skrev hon i tidningen att: ”Om man slår upp det här i 
en ordbok så kopplas det ihop med revolutionär!” Så då var 
tydligen det… revolutionär mycket farligare än kommunist. 
Fram och tillbaka. Och sen vet jag också att en väldigt fin norsk 
sångerska gjorde en skiva med enbart sånger med Violeta Parra 
och hon uteslöt hela den där versen. Och då tänkte jag naturligt-
vis som sångdiktare och som diktare, som jag ändå är på något 
sätt, att hur mycket… alltså hur viktigt är det med respekten för 
upphovspersonen. Det här är ju ett ingrepp. Man får inte ändra. 
Jag hade ett gräl med Arja Saijonmaa för många år sedan som 
många kanske har hört talas om, som hängde ihop med att hon 
ville… det kan jag bara säga kortfattat. Det är lite utanför ramen 
men… 
                                                                               
18 Quilapayun bildades i Chile i 1965. Musikgruppen var känd för att stödja 
Allendes regering. 
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Anna Rydmark Venegas 
Det kommer med. 
 
Jan Hammarlund 
Ja, skitsamma. Hon ville stryka ett ord i min sångtext innan hon 
sjöng in den. Hon ville att det skulle vara ”silverraketer” istället 
för ”Natoraketer” och det fick jag reda på, tack och lov. Hon fick 
gärna sjunga in sången, det kan ingen hindra och det ville jag 
inte heller. Jag tycker det var roligt att hon skulle sjunga in den 
men man får absolut inte ändra… 
 
Anna Rydmark Venegas 
Säg vad det var för sång... 
 
Jan Hammarlund 
Jag vill leva i Europa, förlåt mig, jag glömde. Man får absolut inte 
ändra ett ord utan medgivande av den som har skrivit texten. Så 
att det är ju ändå en sak att fundera på även i samband med den 
här sången av Violeta och det är klart att Violeta stack alltid ut 
huvudet och liksom utsatte sig för människors kritik och miss-
tänksamhet och så vidare. Hon var inte rädd för någonting 
men… ja. 
 
Stefan de Vylder 
Får jag inskjuta en sak på frågan om det var lätt eller svårt för 
Chilekommittén att samarbeta med en koalition av partier. Som 
ni har förstått, det var lite knepigt ibland. De chilenska partierna 
var inte särskilt eniga och de motsättningarna spillde över hit 
liksom motsättningarna som fanns redan tidigare. Men ändå tror 
jag att fördelarna övervägde enormt mycket. Och låt mig jämföra 
med Vietnamrörelsen, De Förenade FNL-grupperna som det 
hette då. Många av oss som jobbade med solidaritetsarbete med 
Chile hade ju på ett eller annat sätt varit inblandade i solidari-
tetsarbetet för Vietnam. Jag gick med i demonstrationer, men jag 
var aldrig organiserad. Vad som hände där det var ju att vi hade 
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en enda stödjepunkt i Vietnam, nämligen vietnamesiska kom-
munistpartiet, eller befrielserörelsen, som i och för sig kallade sig 
en folkfront, men de hade en enad linje, och det hade vi ju också 
i Sverige. ”Stöd FNL på deras egna villkor”, var slagordet. Där 
tilläts egentligen ingen att kritisera och ifrågasätta vad FNL gjor-
de. Resultatet blev väldigt mycket att vi fick en homogen rörelse i 
Sverige som togs över av SKP, Sveriges Kommunistiska Parti. 
Och mot slutet av Vietnamrörelsen så var det ju så att SKP do-
minerade fullständigt och tryckte ut alla andra, och jag tror att 
det faktum att vi hade i Vietnam en organisation som var ganska 
monolitisk bidrog till att vi fick en liknande i Sverige.  

Under arbetet med Chile var det aldrig tal om att vi skulle ha 
en enda, den enda rätta linjen. Därför att det fanns så många 
olika uppfattningar. Och det gynnade uppkomsten av problem, 
förstås, men framförallt gynnade det också en pluralism inom 
kommittén, man kunde tycka väldigt mycket olika och ändå stå 
bakom kravet på: ”Ner med juntan”, ”Stöd demokratin i Chile”. 
Så jag tror fördelarna övervägde enormt mycket. 
 
Monica Quirico 
Vi återkommer nu till kulturens roll i mobiliseringen. Ni har 
redan berättat något om den här aspekten men om ni vill berätta 
era personliga erfarenheter. Hur påverkade den chilenska kultu-
ren solidaritetskampanjen? 
 
Anna Rydmark Venegas 
Jag kan berätta om vad som gjordes i Chilekommittén under de 
här första åren. Vi kontaktade många av de folkliga, fackliga, 
kulturella och politiska ungdomsrörelserna och organisationerna 
som bildats i Chile, för utbyte. I Sverige växte det fram ett stort 
intresse för Chile, filmare och kulturarbetare fick stipendier och 
bidrag för olika projekt för att sprida information ut i landet. 
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Jan Hammarlund 
Det var två lysande dokumentärfilmer som jag minns var med 
överallt. Då visade man en film och sen fick man sjunga lite och 
sen den andra, många gånger. Jag minns inte vad de hette. De 
ligger nedfrysta hos Folkets Bio, tror jag. De togs fram för några 
år sen och visades. Men de ska vara nedfrysta för annars blir de 
förstörda. 
 
Stefan de Vylder 
Får jag bara inskjuta, det här är ditt specialområde, Janne, men 
jag tänker ändå på en viktig sak och det är att här i Sverige insåg 
väldigt många att den chilenska kulturen berikade oss. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Ja, verkligen 
 
Stefan de Vylder 
Vi tog till oss på ett helt annat sätt än vad vi gör kanske från de 
länder som är i kris idag. Det var självklart för många att lyssna 
på Victor Jara och Violeta Parra. Vi hade Gabriela Mistral,19 vi 
hade Pablo Neruda och väldigt många i Sverige fick upp ögonen 
för vad mycket chilenska folket bidrar med, och på sikt ökade 
även svenskarnas intresse för hela Latinamerika. Och vi fick 
Hundra år av ensamhet20 och den litterära boomen i Latinameri-
ka och sådant där. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg 
att vår uppfattning var, och då delade vi uppfattning med väldigt 
många svenskar, att det chilenska inflytandet i Sverige berikade 
oss på så oerhört många olika områden. Inte minst kultur. Och 
det tror jag är jätteviktigt att komma ihåg att vi kände verkligen 
att vi vann någonting på detta samarbete. Även om orsaken var 
tragisk, kuppen, så var det också någonting vi också tjänade på. 

                                                                               
19 Gabriela Mistral (1889–1957), chilensk författare, Nobelpristagare i litte-
ratur 1945. 
20 Roman av den colombianske författaren, Gabriel García Márquez, publi-
cerades 1967, översatt till svenska 1970. 
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Göran Sallnäs 
Jag kan bara instämma. När vi gjorde möten på skolan eller nere 
i Åkersberga fanns den chilenska musiken ständigt närvarande. 
Vi lärde känna namn som Victor Jara och Violeta Parra, Quila-
payún och Inti Illimani, Mikael Wiehe och Jan Hammarlund och 
många andra. Jag var ofta ute och höll föredrag om Chile. Efter 
fyra månader där och med besök på många arbetsplatser, delta-
gande i många politiska möten och mycket fotograferande, an-
vände jag mig självklart av ett urval av mina diabilder. 

En ständig följeslagare på dessa möten var Pablo Nerudas 
diktsamling Canto General i svensk översättning. Dikterna gav 
många möjligheter att belysa verkligheten, förtrycket, motstån-
det och kampen. Jag vill verkligen lyfta fram den här diktsam-
lingen som en verklig skatt, som jag hade en sådan glädje av och 
som gjorde att många människor för första gången mötte Pablo 
Neruda. 
 
Jan Hammarlund 
Gracias a Chile. 
 
[Röster i rummet håller med.] 
 
Göran Sallnäs 
1971 fick ju Pablo Neruda Nobelpriset i litteratur. Jag var med på 
Chilestadion den dagen i december 1972 då han för första gång-
en var tillbaka i hemlandet efter det han fått priset och då mottog 
folkets hyllning. En som var där också var ambassadör Harald 
Edelstam. Och vem ser jag då sittande på läktaren om inte Pi-
nochet! I sanningens namn ska sägas, att jag upptäckte det först 
långt senare, då jag fått mina diabilder i Sverige och då kuppen 
redan var genomförd. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Iklädd sin bästa uniform förstås. 
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Göran Sallnäs 
Säkert, seguro, seguro. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Vad man kan berätta är att två av Chiles absolut bästa musik-
grupper vid ett tillfälle var här och uppträdde tillsammans i 
Stockholm. Det var 1974. De spelade på Folkets hus tillsammans 
med Sergio Ortega, en stor musiker och kompositör inom chi-
lenskt musikliv. De stod alla tillsammans på samma scen, något 
unikt, det finns foton. De levde under många år i exil. 
 
Yulia Gradskova 
Tack så mycket. Nu väntar kaffet, så vi kanske kan ta en paus. 
Tack alla deltagare och vi har 15 minuter paus nu. 
 
/PAUS/ 
 
Yulia Gradskova 
Välkomna tillbaka. Först vill jag bara säga stort tack till Göran 
Sallnäs för bilder som ni kunde se i början. Han skickade mig 
många många bilder av solidaritetsrörelsen från hans arkiv. Så 
jag ville bara säga stort tack. Nu ska vi fortsätta med en fråga till 
och sen ska vi öppna möjlighet att ställa frågor från publiken och 
sen ska vi ha lite avslutande diskussion. Så sista frågan vi ville 
diskutera är frågan om solidaritetsutvecklingen: ”Hur har solida-
ritetsarbetet förändrats med tiden och varför minskade antalet 
deltagare efter 1975?”, som jag förstår men jag kanske tar fel. Jag 
studerade arkivdokument. Kan man prata om två generationer 
av deltagare i solidariteten, kan man diskutera det som genera-
tionsfråga också? Ja, tack så mycket. Vem vill börja? 
 
Göran Sallnäs 
Jag skulle vilja börja med att gå lite vid sidan av och tala om de 
möjligheter som vi på LOs folkhögskola hade att genomföra 
verksamhet tillsammans med olika chilenska organisationer. 
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Och det var väl en verksamhet som ibland kanske inte alla upp-
fyllde Skolöverstyrelsens krav på hur en kurs skulle se ut. Utan 
ett kraftfullt stöd från personer inom den fackliga rörelsen hade 
denna verksamhet inte varit möjligt. Vi gjorde till exempel 1979 
socialistpartiets kongress på skolan och det var Carlos Altamira-
no,21 som levde i exil i DDR, som ledde kongressen. Något år 
senare diskuterades bland en del chilenska partier bildandet av 
La Convergencia Socialista, den socialistiska samordningen. Det 
var ett försök av delar av vänstern att enas i kampen mot dikta-
turen. Vi genomförde först ett möte i november 1980 på skolan 
där företrädare för Altamiranodelen av socialistpartiet, radikal-
partiet, MAPU22 och den kristna vänstern i Sverige träffades och 
diskuterade frågan. I juni 1981 träffades dessa partiers represen-
tanter på Europanivå på skolan för att samordna sina ansträng-
ningar för att störta diktaturen. 

Jag var fortfarande rektor på folkhögskolan vid den här tiden 
och det var en mycket intensiv och intressant period. I januari 
1981 gjorde vi en speciell kurs i Folkets hus i Åkersberga, där 
deltagarna kom från de partier som diskuterade den där sam-
ordningen och där föreläsarna bland andra var tidigare ministrar 
och ledande personer under Allendetiden. Kursen väckte en hel 
del uppståndelse och ett resultat blev en stort uppslagen artikel i 
Norrtälje Tidning och en blänkare i Expressen dagen efter. Ru-
briken i artikeln i Norrtälje tidning löd: ”Från det här rummet i 
Roslagen förbereds revolutionen i Chile”. Enligt en kamrat kun-
de man i tidningen Mercurio strax därefter läsa att gerillautbild-
ning skedde på en facklig skola utanför Stockholm.  

I mars 1981 gjorde vi på skolan, med Carlos Nuñez som 
nyckelperson, en kurs tillsammans med representanter för fack-
liga representanter i exil från Chile (CUT), Uruguay (CNT) och 
Bolivia (COB). Det var ett försök att samordna den fackliga 

                                                                               
21 Carlos Altamirano (född 1922), ledare för det chilenska socialistpartiet 
mellan 1971 och 1979. 
22 MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria), chilenskt kristet väns-
terparti, med i Unidad Popular. 
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kampen. En följd av den träffen blev att min folkhögskolas sty-
relse fick ett argt brev från LOs internationelle sekreterare Erik 
Karlsson, som ville understryka att LOs internationella fackliga 
politik, den bestämdes av LO och inte av Göran Sallnäs på Runö! 
Till saken hör att CUT hade en klart privilegierad ställning hos 
LO jämfört med relationerna med CNT och COB. 

En annan anekdotaktig historia om vad som kunde hända: Vi 
var några vänner som förberedde nyårsfirandet den sista decem-
ber 1981 i vårt hem på Runö. Då kom lille Victor inrusande. Han 
var mycket upprörd och berättade att en av hans MIR-kamrater i 
fängelset i Chillán skulle mördas under natten. MIR hade tidiga-
re visat att partiet hade pålitliga informationskanaler, så vi tviv-
lade inte på honom. Vad skulle vi göra? Skicka telegram? Men en 
nyårsafton kan det ta evigheter för ett att komma fram. Så kläck-
tes idén: Ring och säg att du är statsminister Olof Palme! Sagt 
och gjort! Victor hade naturligtvis med sig telefonnumret till 
fängelset och jag beställde samtalet som Olof Palme. När någon i 
fängelset svarade sa jag ungefär så här: ”Jag är Olof Palme, Sveri-
ges statsminister.” [Skratt i rummet] 

”Jag och min regering har nåtts av information om att fången 
Juan González liv är i fara. Vi kommer att mycket noga följa upp 
det som händer honom. Vi är mycket bekymrade över hans 
situation.” Någon som sade sig vara Juan kom också till telefo-
nen och betygade att allt var väl med honom. Jag upprepade den 
svenska regeringens intresse att följa upp det som hände honom. 
Så avslutades samtalet. Efter ett par minuter blev jag uppringd av 
en mycket upprörd person. Det var kvinnan som kopplat fram 
samtalet till Chile. På något sätt hade hon förstått att jag inte var 
Sveriges statsminister. Hur kunde man bara ljuga och säga så? 
Det är förfärligt! Jag svarade henne med att när det gäller kam-
pen på liv eller död, ja då kan det vara berättigat med en nöd-
lögn. Vad jag vet så överlevde Juan González, som hette något 
annat, natten och fick så småningom visum till Norge. 

Ytterligare ett exempel på vad vi kunde göra på folkhögsko-
lan: Pierre Schori ringde mig någon gång på sommaren 1982. 
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Kunde Runö ställa upp med lokaler så att medlemmar i MIR 
skulle kunna träffa sin ledare Pascal Allende. Denne stod då 
högst på listan över personer som militärdiktaturen vill ta livet 
av, i alla fall fängsla. 

Jo, det gick att ordna det här mötet på Runö. Problemet var 
att jag då skulle vara i Norrköping och leda en kurs om Latin-
amerika. Det var Victor som var MIRs kontaktperson. Enligt 
honom skulle det komma ett 30-tal personer men det kom 200! 
Situationen för LO-skolans rektor, Anders Wetterberg, blev 
minst sagt bekymmersam. Hur fixa mat åt 200 människor när 
man beställt till 30! På något sätt lyckades Anders ordna det där 
med mat. Han beskrev för mig mycket levande hur miristerna 
satt överallt och åt av vad det nu var som bjöds. Men det blev ett 
möte och miristerna var nöjda och glada över att ha fått träffa sin 
partiledare. Och så småningom avskrevs fakturan på lunchen 
som inte MIR betalade! 

1980 hade folkhögskolan börjat genomföra 15-veckorskurser 
för flyktingar från Latinamerika. Kursen handlade både om 
folkrörelserna i Sverige och om Latinamerika och sågs som en 
möjlighet för deltagarna att förbereda sig inför återvändandet. 
Med början hösten 1983 började så skolan med sina långa kurser 
i kooperation och folkbildning. Det blev 15 kurser på spanska 
under åren. Vi som höll i de flesta var Gabriel Teran, Carlos 
Geiwitz, Daniel Briones och jag. Totalt deltog ungefär 300 latin-
amerikaner i dessa kurser. Av dem var omkring 200 från Chile. 

Bland alla de kamrater från Chile som jag lärt känna och 
samarbetat med bör jag också nämna Patricio Pérez. Det var han 
som var bryggan över till latinamerikanska organisationer av 
olika slag. Utan hans medverkan hade inte all denna verksamhet 
på Runö kommit till stånd. 
 
Stefan de Vylder 
Får jag kort komma in här bara med en kommentar till den här 
frågan ni ställde om vad som hände. Det är klart att det gick 
neråt så småningom. Höjdpunkten för Chilekommitténs arbete 
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var väl -73 till 79–80 och det är väl ganska naturligt att det mins-
kar något. Många började väl ge upp lite grann om förhoppning-
arna om att juntan skulle falla snart. Vad man kan se också är att 
vid den tiden hände väldigt mycket i Centralamerika – sandinis-
tiska revolutionen i Nicaragua och det var inbördeskrig i Gua-
temala och i El Salvador. Rätt många av dem som arbetade innan 
i Chilekommittén började engagera sig i Centralamerika och jag 
tror Rolf kan berätta mer om det från din horisont. Så det var 
inte så att engagemanget för Latinamerika försvann utan det 
kanaliserades lite på annat sätt. Och Rolf går omkring med en 
tröja där det står ”Latinamerikagruppen”. Det finns ju en Latin-
amerikakommitté, det finns väldigt mycket arbete. Och när vi 
pratar väldigt mycket om Chile idag så är det naturligt – temat är 
Chile. Men vi får inte glömma bort att det förekom militärdikta-
turer i de andra länderna och att Chile ibland har fått så stort 
utrymme både i solidaritetsarbetet och i media och sådant där, 
sammanhänger med väldigt mycket saker – nämligen att det var 
lättare för oss att identifiera oss kanske med Chiles politiska 
strukturer.  

Pinochet var också en sådan fantastisk gorilla som, alltså jag 
menar bara bilden av honom skapade en del av solidariteten 
faktiskt. För det var så groteskt. I andra länder var det mer smy-
gande och vi hade Argentina, mördarskvadroner som jobbade 
som frilansare. Vem är god, vem är ond? Det var mycket svårare 
där och det fick mindre utrymme. Det jag vill betona och Rolf 
kan säkert fylla i, att mycket av solidaritetsarbetet också spreds 
till andra delar av Latinamerika och inte minst Centralamerika. 
Många gamla chileaktivister åkte och jobbade i Centralamerika 
också, eller bedrev solidaritetsarbete. Så att det tog inte slut på 
något sätt och jag kan i efterhand tänka att det fantastiska är inte 
att den gick ner, aktiviteten i Chilekommittén, utan att den upp-
rätthölls så väldigt länge, i så väldigt många år. Och att så många 
lokalkommittéer fortsatte att jobba tio, tolv, femton år efter kup-
pen. Det tycker jag är imponerande. 
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Anna Rydmark Venegas 
Men du, jag skulle vilja be er som är här att berätta. Ni som job-
bade praktiskt på kontoret och hade koll på läget, ni kan verkli-
gen komplettera det som vi berättat om, det som hände innan 
den elfte, om Chilebulletinen med mera. Det är jätteviktigt att det 
kommer fram. 
 
Jan Hammarlund 
Fundera några minuter, ni ser så brydda ut. Så får jag under 
tiden säga… jag vill gärna framhålla ett annat land också och det 
är Uruguay. Därför att redan samtidigt, parallellt med Chile-
kommittén så vet jag att det var många uruguayare i Sverige och 
jag var ute på turnéer med Daniel Viglietti runt om vid flera 
tillfällen och så där och det är väl ett land som på vissa sätt kan-
ske liknar Sverige mer än Chile. Det var tidigt sekulariserat, det 
var inte vi men det skulle vi kunna tro att vi är nu… att vi var, 
menar jag. Och inte fullt så familjefundamentalistiskt och patri-
arkalt kanske, och sen också det faktum att -88 var ju folkom-
röstningen så det är inte så himla konstigt kanske att aktiviteten 
sjönk även om få hade några stora illusioner om att Chile skulle 
bli en underbar demokrati bara för att Pinochet fick lämna ifrån 
sig makten och så. Men det var ju ändå året efter det, 1989. 
 
Stefan de Vylder 
Uruguay fick kvinnlig rösträtt långt innan Sverige till exempel. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Jag har med den sista Chilebulletinen… 
 
Mansröst 
Vilket år var det? 
 
Anna Rydmark Venegas 
-91, va? Var det inte det? 
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Göran Sallnäs 
Solidaritetstanken lever naturligtvis vidare. Ett exempel är Före-
ningen folkbildning för frihet – Eduardo Madariaga. Om före-
ningens 30-åriga historia har jag just skrivit färdigt en bok. Edu-
ardo Madariaga var en gång generalsekreterare och Carlos Nu-
ñez ordförande i Post- och telegrafarbetarförbundet i Chile. 
Eduardo var med om att bilda föreningen 1986 och han avled ett 
par år senare. 

Många av dem som är medlemmar i föreningen var aktiva i 
Chilekommittén och Föreningen Unga Örnars barnmatsal i 
Chile och vi som finns med i styrelsen bor alla i Åkersberga. 
Stockholms Arbetareinstitut har bekostat nästan hela upptryck-
ningskostnaden av boken. Därför kan vi sälja boken för blyg-
samma 50 kronor. Det ligger en trave böcker här framme. Ni kan 
lägga en 50-lapp i den där plåtlådan, om ni är intresserade. 
 
Rosmarie Andersson  
Ja, nu blir det lite oförberett då, men jag heter Rosmarie Anders-
son och jag har varit aktiv i Chilekommittén sedan 1974. I stort 
sett ända tills den tog slut, kan man säga. Alltså jag kan lika väl 
berätta hur det var för mig. 1973 under kuppen då satt jag hem-
ma i Kornbäck i Västmanland och tittade på TV, jag var arbets-
lös. Och då, på den svartvita TVn med en kanal, så visades det 
omväxlande Norrmalmstorgsdramat, kungens sjukdom och död 
och bombningen utav Monedapalatset. Tre starka händelser 
som… ja, alla tittade på TV på den tiden och alla såg vad som 
hände i Santiago. Sen var det så att mitt jobb, när jag fick ett, så 
blev det som en slags kontorist på en flyktingförläggning där de 
kom direkt från Santiago. Det var i Sätra Brunn i Sala. Många 
som kom dit, jag tror de flesta dem kom direkt… att Edelstam 
hade hjälp dem och de hade suttit på Nationalstadion i Chile. 
Många var ju inte chilenare utan det var bolivianer, det var ar-
gentinare, det var andra som hade varit flyktingar i Chile. Alltså 
det här var ju på, ja, det var på hösten -73 och flyktingförlägg-
ningen höll till där till mars/april -74. Efter det så flyttade jag till 
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Stockholm för att söka jobb och återtog kontakt med de svens-
kar, UBVare som hade arbetat på flyktingförläggningen på Sätra 
Brunn i Sala. Och genom dem kom jag med ganska omgående i 
Chilekommittén. På olika lokalkommittéer som vi hade, jag var 
först med i Kungsholmen och jag var med i Södermalm, en av de 
lokalkommittéer som fanns där. Och sen var jag med ute i Tens-
ta – Rinkeby hette den lokalkommittén. Och jag jobbade även på 
Chilekommitténs kontor ett par år, då låg det på Bryggargatan 
mitt i stan. Och jag kan säga att det var ju många andra från 
andra länder, det var kuppen i Argentina, vi hade ju kontorslo-
kaler där med… det var elstencilbrännare och det var mycket 
maskinellt på den tiden. Vi skrev ju ut på stenciler och drog upp 
det manuellt allting. Och det var därifrån informationsmaterial 
skickades ut till alla lokalkommittéer och när kommittén växte 
till väldigt mycket, det var i samband med Båstad, när Sverige 
spelade Davis Cup-matchen mot Chile. Och det var ju hundra 
lokalkommittéer. 
 
Anna Rydmark Venegas 
En jättemanifestation var det. 
 
Rosmarie Andersson 
Ja, det var det verkligen och det var ju organiserat bussresor från 
hela landet ner dit. 
 
Jan Hammarlund 
Får jag inflika där. Båstad var ju jätteviktigt alltså och det var ju 
en massiv presspropaganda inför detta, att vi skulle inte åka dit, 
från hela den etablerade pressen. Jag minns till och med att det 
var en polischef som uttalade sig och fick stora rubriker i tid-
ningarna: ”Det kan mycket väl hända att vi får se det första döds-
fallet i samband med en svensk demonstration.” För att vi skulle 
skrämmas och inte åka dit alltså. Men sen blev det ju… det var ju 
jättelugnt och fint, det hände ju ingenting, men jag vet inte hur 
många vi var. 
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Stefan de Vylder 
10 000 ungefär. Från hela landet. 
 
Rosmarie Andersson 
Var det -76? 
 
Jan Hammarlund 
-75. För dem som inte vet – det var alltså frågan om en tennis-
match, va. Och man hade ju lyckats avbryta en tennismatch 7–8 
år tidigare som, där Sydafrika hade skickat tennisspelare. 
 
Göran Sallnäs  
Rhodesia. 
 
Jan Hammarlund 
Rhodesia var det. Tack! Nuvarande Zimbabwe. Så att det var ju 
det som man ville bygga vidare på, men vår demonstration var 
inte fullt så militant för att de tidigare, de tog sig in på planen 
tror jag och verkligen saboterade, avbröt spelet. Det gjorde inte 
vi. Men vi var många. 
 
Mansröst 
Ja, väldigt många. 
 
Rosmarie Andersson 
Vi stod utanför och skramlade med alla möjliga grejer så högt vi 
kunde och vi släppte ju upp ballonger där det stod de politiska 
fångarnas namn. Och stadion var ju fylld av poliser egentligen. 
Sen kan jag också berätta att mitt arbete i Chilekommittén, det 
tog så småningom en annan vändning för att i och med 1976 så 
fick ju Sverige en annan regering. Olof Palme förlorade och 
borgarna kom till makten. Och det här gjorde att många flyk-
tingar fick avslag på sina asylansökningar. Så Chilekommittén 
vart på så sätt väldigt inblandad i vad som hände i svensk politik 
också. Vi försökte driva även bojkottfrågan av chilensk frukt och 
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vin och så. Vi fick väl inget vidare stöd från de chilenska organi-
sationerna i den frågan, vad jag kommer ihåg. 
 
Jan Hammarlund 
Men Hamnarbetarförbundet… 
 
Rosmarie Andersson 
Hamnarbetarförbundet, ja. De blockerade chilenska varor. 
 
Jan Hammarlund 
Koppar, lossning av koppar. 
 
Anna Rydmark Venegas 
De lossade inte. 
 
Jan Hammarlund 
Och Francisco Rocca skrev en underbar sång som hette Brev till 
hamnarbetarna, Carta a los Obreros portuarios. 
 
Rosmarie Andersson 
Och den har väl du spelat in? 
 
Jan Hammarlund 
Ja, och översatt den.  
 
Rosmarie Andersson 
Det är mycket att säga och jag skulle vilja säga nu när jag har 
ordet, att den som är intresserad av Chilekommitténs aktiviteter 
har de ganska bra till hands. Här på andra sidan järnvägsspåret, 
på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, där finns Chilekommit-
téns material. Chilebulletinen finns där, samtliga nummer. In-
ternbulletinen finns också där. Där kan man se de här väldiga 
diskussionerna som var. Och kan bara säga att… ja, visst, parti-
erna försökte rekrytera. Vi var så många oberoende unga männi-
skor som kom med i Chilekommittén, men partierna gjorde ju 
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också sitt för att de skickade in folk som hade erfarenhet och 
hjälpte till att organisera arbetet även om det inte var officiellt 
partierna som var med i organisationen. Så det var berikande för 
oss alla som var med. Och nästan varje dag när man går på stan 
så träffar man på folk som var med i Chilekommittén. Arbetar-
rörelsens arkiv och bibliotek, ja. Vi hade, vad jag kommer ihåg, 
för vi slutade i Solidaritetshuset23 och jag har för mig att det var 
26 flyttkartonger och vi försökte ju sortera och göra i ordning. 
Alltså protokollen och bulletiner och så, det är välordnat, en del 
återstår faktiskt att göra, men materialet finns där. Sen är det så 
att nu på senare år så har de öppnat i Santiago ”Museo de la 
Memoria y Solidaridad”. 
 
Mansröst 
… y los Derechos Humanos 
 
Rosmarie Andersson 
… y los Derechos Humanos hette det, ja. Alltså ett museum över 
diktaturtiden i Chile som finns i Santiago. Michel Bachelet kun-
de ju färdigställa det under förra perioden hon var president 
och... där, alltså vi har samlat ihop, inte tagit från vårt arkiv här, 
utan vi har gjort en ny insamling och skickat ner en hel del mate-
rial. Så Chilebulletinen och andra saker, affischer, finns där på 
museet. Kan vara bra att känna till. Så gör ett besök där om ni är 
i Santiago. Och vi vet ju att det är folk som har börjat forska om 
Chilekommittén, som har försökt att ta kontakt och materialet 
finns tillgängligt. Ja, tack. 
 
Yulia Gradskova 
Tack så mycket. Så nu om någon har frågor kanske. Kommenta-
rer. 

 
 

                                                                               
23 Solidaritetshuset ligger på Södermalm i Stockholm. Mellan 1982–1996 
hyrde bland andra Afrikagrupperna och Chilekommittén lokaler i huset.  
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Margareta Lagerfeldt  
Jag var med i en annan lokalgrupp… Margareta Lagerfeldt heter 
jag och jag arbetade i AMU24 vid Liljeholmen vid den lokalkom-
mittén. Jag var elev där från början 1975. Men jag kanske också 
ska berätta lite om mina intryck om… eller varför jag kom med i 
Chilekommittén. Det var lite skillnad från Anna här att jag tyck-
te då på den tiden, när jag läste tidningen mycket bättre än jag 
gör nu, att jag fick en hel del information om Chile, om vad som 
händer under Allendetiden och före kuppen och om den oron. 
Och sen även att jag kommer precis ihåg, precis som Rosmarie, 
var jag var när jag råkade se löpsedlarna om kuppen och det blev 
som en chock. På den tiden studerade jag i Lund och cyklade på 
väg till någon kurs. Sedan så började -75 på [oklart] som elev och 
hamnade som ett bananskal egentligen i lokalkommittén. För då 
var det en kursdeltagare som hade bott i Chile, hon var svenska, 
och hade varit med på något informationsmöte om att det skulle 
bildas en lokalkommitté men hon hade småbarn och hade lite 
svårt: ”Kan inte du gå då?” Så det gjorde jag och på den vägen 
var det sen. Och vi var då, det fanns många chilenare som stude-
rade till typ verkstadsmekaniker, svetsare, som arbetare och även 
fanns det från Argentina, Uruguay på den tiden. Men i lokal-
kommittén så var det då lite från olika länder och även svenskar. 
Och vi fick, elevrådet där, att adoptera en familj i Chile. Den 
korrespondensen har jag kvar som jag inte riktigt vet vad jag ska 
göra av med. Vi får se, om jag ska lämna det kanske till Chile-
kommittén, till arkivet där. Och vi höll på då med också insam-
ling av pengar, man gick ut på gatorna till olika ställen och vi 
sålde Chilebulletiner och vi hade aktiviteter med andra lokal-
kommittéer, samlade pengar och fester och mycket kulturellt och 
sen kom jag ihåg i konserthuset så hade vi… vad heter han nu 
igen… från Skåne... alltså Björn Afzelius och… 
 
Anna Rydmark Venegas 
Mikael Wiehe. 
                                                                               
24 Arbetsmarknadsutbildning. 
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Margareta Lagerfeldt 
Mikael Wiehe som var en jättestor grej. Alltså vi fyllde ju hela 
konserthuset med folk då. Och sen så, att vara på AMU-huset i 
Liljeholmen så var det elever som slutade. Själv fortsatte jag. Jag 
fick jobb där så sen stannade jag i fyra år till och kunde då fort-
sätta lite med Chilekommittén. Men vi var ju några från början 
som sen fortsatte ändå, även om vi inte var kvar vid Liljeholmen. 
Sen fortsatte det inte riktigt där, utan vi var några enträgna som 
fortsatte med Chilebulletinen och sälja och så. Ska vi se här, jag 
skrev lite här, om det är någonting jag har glömt. Vad jag minns 
också, jag vet inte av vilken anledning, så var det många gånger 
jag som fick ringa in och be om polistillstånd just till den 11:e 
september för att få demonstration och det ofta var samma väl-
digt vänliga polisman, tjänsteman där, som sa att ”Ja, det får ni 
göra.” Det var inga problem med det, att få tillståndet. Jo, sen 
fanns det, fast jag var inte aktiv, det fanns ju många arbetsgrup-
per i Chilekommittén. Jag kom inte ihåg alla namnen på dem. 
Komgruppen, Flyktinggruppen och… sådant också och man 
hade olika interna skrifter om det arbetet om hur man skulle 
arbeta. Så det fanns ju många… en liten plan på hur man skulle 
arbeta aktivt också. Man fick ett verktyg och sen även då en 
kursbok, två tror jag, togs fram. Bland annat med SIDA-pengar 
delvis. Det var vad jag kommit på spontant så här. 
 
Yulia Gradskova 
Tack så mycket. Tack. Mer frågor, kommentarer? 
 
Ulla Genberg 
Jag heter Ulla Genberg och jag undrar mycket, det här ni pratade 
om att varför gick det då och inte nu så att säga att skapa… Jag 
undrar, hade inte TV stor betydelse, att det var en eller två kana-
ler och han Sandqvists enorma reportage som alla såg. Det var 
inte så konstigt att alla var intresserade. Om man tänker, nu 
tittar inte folk på TV en gång, utan de sitter och väljer nånting på 
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sin dator som passar med vad de själva tycker. Ja, det var en 
fundering bara. 
 
Mansröst 
Får jag säga att det går nu också. 
 
Mansröst 
Att se på TV menar du? 
 
Mansröst 
Att inte se på TV. 
 
Mansröst 
Jag menar att det är fler nu än då. 
 
Kvinnoröst 
Ja, men det samlar ju inte folk. 
 
Göran Sallnäs 
Till vår lilla förening i Åkersberga var det 128 personer, som 
betalade sina hundra kronor förra året. Och antalet har ökat 
varje år under de senaste sju åren. Så nog finns de fickor av soli-
daritetsarbete också idag! Det vi arbetar med internationellt är 
bl.a. att betala två nomadlärare i Afghanistan genom Svenska 
Afghanistankommittén. Vi ger också bidrag till en mapucheskola 
i kommunen Cañete i södra Chile och till en cirkusskola i Rengo. 
Vi har också kontakter med en internatskola för fattiga och ut-
satta barn i Lettland, vilken vi också ger visst ekonomiskt stöd. 
Vi medverkar också i Latinamerikagruppernas verksamhet i 
Guatemala och stödjer ett nätverk, Waqib´Kej, som består av 
lokala grupper och föreningar, som kämpar för sin kultur och 
sitt folk för att kunna påverka den allmänna politiska utveckling-
en i landet. Vi gör också en del lokalt i Österåkers kommun, där 
Åkersberga ligger, men det hoppar jag över. Föreningens kost-
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nader för de här projekten låg på ungefär 60 000 kronor under 
2015. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Jag vill säga något. Man ska vara medveten om att vi, som var 
unga när det begav sig, i början av 70-talet, var uppväxta under 
efterkrigstiden med en otrolig beundran för USA. Vi hade svalt 
allting och tog till oss det och för många var högsta drömmen att 
åka till USA och studera eller jobba, för där fanns kulturen, där 
fanns det alltså, det som man verkligen beundrade och längtade 
efter, och sen när det hände, statskuppen i Chile, Vietnamkriget, 
det som också hände i andra länder, blev man varse… Bilden av 
USA förändrades och blev en annan. Plötsligt kom begreppet 
USA-imperialismen in och man såg att det här mäktiga landet, 
som vi beundrat och varit vår förebild, plötsligt fick en annan 
betydelse…  

Så såg vi, som åkte till Latinamerika, att våra ögon öppnades 
för vad som pågick och som pågått under många, många år, bl.a. 
i Brasilien, i Guatemala, Dominikanska Republiken och de flesta 
länderna på den latinamerikanska kontinenten. Varje gång nå-
gon valdes i demokratiska val och sedan försökte genomföra ett 
reformprogram, som på något sätt hotade de tidigare makthavar-
na och deras ekonomiska intressen, så störtades de med militärt 
våld av USA, deras storföretag och de inhemska oligarkerna. 

Vi som kallas och är 40-talister blev medvetna om en annan, 
och för oss ny verklighet. Våra ögon öppnades när vi kunde se. 
Det var inte bara i Chile, det var ett mönster på det som kallades 
USAs bakgård, i land efter land… Och hur det här faktiskt fort-
sätter. 
 
Jan Hammarlund 
Jätteviktigt. Alltså hela IS, Daesh, det är en produkt av USA-
imperialismen. Det är inte särskilt ofta man hör någon säga det 
och ändå är det så uppenbart. 
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Stefan de Vylder 
Ett problem det är ju också att det var lättare då – fiende/vän. Vi 
hade hela Afrikasituationen – Sydafrika. Isolera Sydafrika-kam-
panjen som var enormt stor i Sverige… vi hade också kampen 
mot kolonialismen i Angola, Guinea-Bissau, Mocambique. Vi 
hade befrielserörelser i Afrika. Det var lättare då att säga: ”Sydaf-
rika – det är fel, kolonier är fel, USA-imperialismen är fel, kriget 
i Vietnam är fel, att stödja kuppen mot Chile är fel”. Idag är det 
svårare, jag menar Janne, det här med – vem stödjer vi? Stödjer 
vi det syriska folkets kamp mot imperialismen? Jag skulle gärna 
vilja göra det men jag vet inte riktigt hur. Och det är mycket 
svårare idag att identifiera vem som är god och vem som är ond. 
Jag var inne lite grann på det tidigare och det är så väldigt ab-
strakt idag. Jag tror fortfarande att USA-imperialismen måste 
bekämpas men det är lite svårare idag. Och jag kan bli orolig 
också, vad jag tycker vi behöver är också fredsrörelser. Jag förstår 
inte att vi inte har en fredsrörelse. Här rustar man upp i land 
efter land, inklusive Sverige, och vi hör att lösningarna på pro-
blemet är militära. För några veckor sen hörde jag vår, på många 
sätt förträffliga, Margot Wallström. Hon fick en fråga på TV om 
hon var kritisk till att ryssarna hade börjat bomba i Syrien. Ja, det 
var hon, sa hon, och la till: ”Jag tycker dom borde fokusera mer 
på att bomba IS.” Förlåt!? Hur bombar man IS? IS håller några 
miljoner människor kanske som gisslan, civilbefolkningen. Ska 
Sveriges utrikesminister gå ut och säga att vi ska bomba IS? Vad 
pratar de om? Är detta lösningen på problemen? Är det för lite 
bomber vi har eller för mycket i världen? Jag tycker det är fruk-
tansvärt att vi inte har en starkare fredsrörelse som säger: ”Nej, 
nu räcker det med bomber. Vi kan inte bomba fram demokrati i 
de här länderna.” Och Irakkriget, denna galenskap, har bäddat… 
banat väg för en ohygglig humanitär situation i den delen av 
världen. Och man kan fråga sig – hur mycket historia, här är vi 
på en historisk institution så jag ska inte spela expert, men jag 
undrar, vad säger ni historiker: Hur bra brukar det gå när så 
kallat kristna länder attackerar muslimska länder militärt? Histo-
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riskt sett – brukar det gå bra? Som amatör kan jag säga: Nä, det 
brukar det kanske inte. Men när ska vi då lära oss att lösningen 
på till exempel IS är inte att lägga ut en bombmatta som faktiskt 
vår utrikesminister antydde vore en bra lösning på problemet. 
Och då blir jag orolig, nu måste jag gå, jag har redan annonserat 
att jag måste gå lite i förväg. Men jag kan bli upprörd över… det 
är svårare att peka ut vänner och fiender. Framför allt är det 
svårare att hitta vänner i många av de konflikter vi har. Men vi 
kan väl i alla fall stå upp för fred, diplomati, förhandlingar – inte 
bomba. 
 
Jan Hammarlund 
Och då vill jag säga att det finns en ”vän” som vi verkligen ska 
akta oss för och det är ju NATO och ni är hemskt välkomna i 
kväll till Teater Tribunalen för där handlar det om att säga nej till 
NATO. En massa artister är med, Majbritt Theorin också för den 
delen. Och ni kanske hörde, liksom jag, på TV häromkvällen hur 
någon glad amerikan… vad sjutton hade han för befattning? 
Han tyckte att vi skulle, att USA skulle sätta ut stridsspetsar på 
Gotland. Så det är liksom… nu gäller det att sätta stopp för det. 
 
Stefan de Vylder 
Får jag passa på att göra reklam nu när vi… vi är emot våld de 
flesta här – i kväll klockan 18 i Alvik så är det Monica Zalaquett 
som leder en antivålds-NGO i Nicaragua och som har rötter i 
Chile, som ska hålla ett föredrag. Jag tror det blir oerhört intres-
sant, hon är en väldigt spännande människa, hon har mycket att 
berätta om hur man bekämpar våld och däri ligger också att 
bekämpa machokulturen i Centralamerika och sådant där. Så 
apropå… reklaminslag. Ni är välkomna. 

 
Göran Sallnäs 
En litet tillägg bara. Skillnaden mellan 70-tal, början på 80-tal 
och idag. En skillnad är ju Olof Palme, en annan är Harald Edel-
stam, en tredje Pierre Schori. 
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Yulia Gradskova 
Kan vi avsluta med att ge varje deltagare fem minuter för att säga 
allt som inte blivit sagt. Vi börjar med Stefan eftersom Stefan 
måste gå. Allt som ni behöver säga om betydelse och egna erfa-
renheter och allt som inte har sagts. 
 
Stefan de Vylder 
Jag är på språng, jag hade inte förberett någon avslutning. Jag 
tycker jag har pratat tillräckligt mycket. Men jag vill avsluta med 
att tacka så mycket för det här initiativet. Jag tycker det är viktigt 
att de här frågorna hålls vid liv och att även den yngre generatio-
nen på något sätt tar till sig lite av vittnesmål från dem som var 
med. Och vi har inte alltid hela bilden klar för oss, minnesbilder 
och sådant är osäkra. Men ändå, jag tycker det här med solidari-
tet måste hållas vid liv år efter år, dag efter dag. Och jag hoppas 
att det här seminariet på något sätt har bidragit till det. Och att 
ni dokumenterar och sprider lite. Sen hoppas jag vi får redigera 
bort svordomar och annat dumt som jag har sagt. Men tack så 
jättemycket. Det var himla kul, jag är hemskt ledsen jag måste 
dra. Tack. 
 
Yulia Gradskova 
Tack till dig och Rolf kanske kan vara nästa. 
 
[Applåder i rummet] 
 
Rolf Viklund 
Jag ska bara säga att… att om vi inte bara ska prata historia. Jag 
tycker framåt, Stefan pratade om vän, det finns ju väldigt mycket 
folk som är aktiva idag. Om man tänker på Latinamerikagrup-
perna. De har då lokalorganisationer runt om i Sverige och job-
bar med folkrörelser i Latinamerika, bonderörelsen, Via Campe-
sina pågår. Kamp mot gruvetableringar i Peru och Guatemala. 
Kamp mot vattenkraftsprojekt. Mapucheindianer förföljs i Chile. 
Så det finns väldigt mycket man kan jobba med idag och som det 
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jobbas med. Det finns väldigt många som inte är pensionärer 
också som jobbar i de här rörelserna som finns. Och det tycker 
jag att man kan försöka tänka på och inte bara säga att alla har 
slutat. För det är väldigt många som fortsätter och många, alltså 
vi som är lite äldre, har det här ursprunget från Chilekommittén 
som har gått över till Centralamerika och till bonderörelser och 
vi har ju kvar det här att stödja latinamerikanska folkens kamp 
för socialism och vi har ”Bekämpa imperialismen” som paroll 
och det har vi inte haft något problem med att samla folk under 
de parollerna. 
 
Yulia Gradskova 
Tack så mycket. 
 
Jan Hammarlund 
Jag tror jag nöjer mig med att tala om att det har bildats ett 
svensk-chilenskt kulturinstitut på initiativ av Eva Zetterberg, 
som tidigare var ambassadör i Chile och… hur sjutton hittar 
man… jag tycker de har en usel hemsida vi hade… det förkortas 
SCHIK. Sverige Chile Institut Kultur… fast med K alltså… Men 
SCHIK. Ja, eller googla på Svensk-Chilenska Kulturinstitutet 
eller någonting sådant. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Som är otroligt aktivt. 
 
Jan Hammarlund 
Vi har gjort väldigt mycket redan faktiskt. En hel del om Gabrie-
la Mistral och en hel del annat också. 
 
Yulia Gradskova 
Är det i Stockholm? 
 
Jan Hammarlund 
Ja, det är där det finns. 
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Anna Rydmark Venegas 
Är Göteborg på gång eller Uppsala eller? 
 
Mansröst 
Det blir nog Göteborg. 
 
Jan Hammarlund 
Jaha, Göteborg också. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Det är också tack vare den chilenska ambassadören, som kommit 
hit och som väl känner till Sverige sedan tidigare. Han är dessut-
om svensktalande och har koll på läget och han, tillsammans 
med Eva Zetterberg, tidigare chileaktivist i Chilekommittén, är 
mycket drivande och aktiv i olika aktiviteter där samverkan och 
utbyte mellan Chile och Sverige på olika plan står på program-
met. Kommittén har funnits i drygt ett år och har redan arrange-
rat en mängd aktiviteter av olika slag. Jag förstår att många nya 
aktiviteter planeras och hoppas verkligen att detta kommer att 
fortsätta. Det berikar oss alla. 
 
Jan Hammarlund 
José Goñi, alltså Chiles ambassadör, är här så att du kanske kan 
medla en kontakt om det är någon här som vill. 
 
Anna Rydmark Venegas 
Precis, så det är jätteviktigt. Det känns väldigt, väldigt... det är 
mycket som händer. 
 
José Goñi  
Tack. Först vill jag tacka er – Stefan, Jan, Anna, Göran, Rolf, 
Rosmarie, Margareta för allt arbete som ni har gjort under så 
många år. Det är faktiskt imponerande, för varje gång jag träffar 
någon av er lär jag mig någonting nytt som ni gjorde under de 
här svåra åren. Först och främst vill jag tacka er och peka på att 
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det är oerhört viktigt att ni skriver ner det ni berättar för oss. Att 
peka på detta att det är oerhört viktigt att ni gör det. Det finns 
mycket som ni kan berätta om er och ert arbete. Jag vill också 
peka på att jag vill tacka er, universitetet, för initiativet. Och till 
sist vill jag säga att om någon är intresserad av att ta kontakt med 
institutet, Kulturinstitutet, så är det Eva Zetterberg som är ordfö-
rande. Är det någon som vill skriva adressen till henne ingrideva 
zetterberg@gmail.com – och det bästa är att ni skriver till henne 
så att ni får direktkontakt med ledare för gruppen. Tack igen och 
tack till er, framförallt. 
 
Yulia Gradskova 
Tack. Vi har två deltagare till, Carlos och Göran, om ni vill säga 
någonting eller tillägga någonting eller berätta någonting mer. 
Varsågod! 
 
Carlos Nuñez 
I solidaritetens famn kom vi chilenare till Sverige. Överallt mötte 
vi människor som gärna ville underlätta saker och ting för oss. 
Det oväntade, och helt enkelt fantastiska, det var de varma käns-
lor som svenskarna visade för Chiles folk. Att från talarstolen 
ropa orden Chile eller Salvador Allende medförde alltid applå-
der. Vi chilenare kände det svenska folkets sympati och helhjär-
tade sympati och det rörde oss djupt. Detta kan låta som en saga 
för folket som den senaste tiden har kommit från Afrika, Afgha-
nistan eller Syrien. Det är en helt annan stämning, och annor-
lunda. Jag saknar den kampviljan som fanns då. Men ni ger inte 
upp, det är glädjande att se er hålla liv i ordet solidaritet. Några 
grupper från Chilekommitén som är kvar jobbar vidare, Janne 
fortsätter med sin gitarr, Göran med sin förening som bland 
annat plockar burkar för att finansiera vandrande lärare i Afgha-
nistan, Stefan skriver och föreläser vidare. 

Göran Sallnäs frågade mig alldeles nyss när vi drack kaffe, vad 
som inte är sagt den här kvällen. Och tänkte jag på samband som 
för oss chilenare finns mellan kamp, sång, poesi och… fotboll. 
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Jag kommer ihåg att i slutet av 60-talet när det var kampanjande 
för Allende och början av 70-talet, när Allende redan var presi-
dent, de stora demonstrationerna på Santiagos gator, i nästan 
varje kvarter fanns tillfälliga scener och vi kunde till exempel 
lyssna på Violeta Parra och några kvarter framåt fanns Victor 
Jara och några kvarter fram fanns Pablo Neruda som läste sina 
dikter och så. På våra möten var kultur naturligt, en del av den 
sociala kampen. Kultur är inte en pryl som man snyggar till på 
ett möte. Det måste alltid finnas med. Ah! och detta med fotboll, 
det spelas i bostadsområden, på arbetsplatserna finns alltid fot-
bollsklubbar, helt enkelt det spelas överallt, även i exilen. ”La Copa 
de la CUT”, var en tävling i fotboll som vi ordnade för att hålla 
sammanhållning. Sången, fotboll och poesi. Det är våran grej. 

En annan sak. För att förstå sympatierna för Chilefrågan bätt-
re i Sverige bör man nämna, bland andra Olof Palme. Han var 
där 1969 vid en invigning av ett observatorium, La Silla i norra 
Chile och han var en kväll hos Pablo Neruda i Isla Negra. Det var 
då han kom i kontakt med stämningen i politiken där och prata-
de med många. Och sen på 70-talet, utvecklade sig samarbetet 
med Chile och han gav stöd till utvecklingen av Chile gång på 
gång. Och sen kommer vi ihåg Edelstam också, Palmes ambassa-
dör i Chile, som är en historia i sig själv. 

Det sista som jag vill säga är att jag uppskattar att José Goñi, 
Chiles ambassadör, är med oss ikväll. Han själv har varit flykting 
och lärarkollega på Runö folkhögskola. Ambassaden under dik-
taturen fungerade mest som underrättelsecentrum där man 
samlade information från oss flyktingar som var här. Ambassa-
den motarbetade solidaritetsarbetet. Hur som helst, det var jätte-
kul att gå dit och vara på gatan och ropa: ”Pinochet mördare! 
Pinochet mördare!” 
 
Yulia Gradskova 
Tack så mycket. 
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Göran Sallnäs 
Jag ska väldigt kort göra ytterligare ett inlägg. Carlos Nuñez är 
också ambassadör! Han blev för några år sedan utnämnd till 
Europaambassadör för den organisation, som före detta chilens-
ka professionella fotbollsspelare har skapat. [Skratt!] 

Hur kan det då komma sig? Jo, Carlos var en gång i tiden en 
duktig fotbollsmålvakt i laget O’Higgins från Rancagua. Vår före-
ning har också en dotterorganisation i Chile. Denna stöds bland 
annat av de gamla fotbollsspelarna. Carlos skrev för några år sedan 
en bok om sitt liv, en bok som heter Brevbäraren. Den översattes 
med vårt ekonomiska stöd till spanska och presenterades på ett 
välbesökt möte på Museo de la Memoria y los Derechos Huma-
nos i Santiago i november 2011. Eva Zetterberg, som då var Sve-
riges ambassadör i Chile, presenterade boken, Cartero, och beto-
nade vikten av att detta dokument över den svensk-chilenska, 
chilensk-svenska fackliga kampen nu fanns båda språken. 

Bland deltagarna i mötet fanns också representanter för de 
före detta fotbollsproffsen. De hade stora planer för Carlos och 
vår förening. Vi borde organisera en Europaturné för dem, så att 
de skulle kunna åka och hälsa på chilenare i exil i olika länder! 
Carlos skulle som deras ambassadör fixa kontakterna! Det var 
naturligtvis en vacker tanke som varken Carlos eller vår förening 
orkade ta på sig.  

När det gäller de bilder på temat solidaritet med Chile, som 
visades innan vårt seminarium började, vill jag bara säga att det 
är både jag och min fru Anita Sallnäs som tagit bilderna. 

Jag har på olika sätt försökt att dokumentera det solidaritets-
arbete, som jag varit med om. Det har blivit två böcker. Förutom 
boken om Föreningen folkbildning för frihet – Eduardo Madari-
aga som kom ut i mars 2016, så har jag skrivit boken Latiname-
rika och Runö – Folkbildning och solidaritet 1967–2007. Kanske 
det är för att jag hållit på rätt mycket med historia, både läst på 
universitetet, undervisat i det och sysslat med släktforskning, 
som jag tyckt det varit viktigt att dokumentera. Jag har bl.a gjort 
ett urval av mina bilder som belyser solidaritetsarbetet och den 
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facklig-politiska kampen och skrivit texter till dem. Ett USB-
minne med bilderna tillsammans med en mängd dokument jag 
samlat på mig under närmare 50 år finns nu på Arbetarrörelsens 
arkiv. Bilderna finns för övrigt också på museet i Santiago. 

Ni kanske känner till den fotobok som Fernando Camacho 
gav ut för några år sedan med titeln Suecia por Chile.25 I arbetet 
med den boken hade han tillgång till ungefär 1 200 bilder med 
utförliga texter från familjens fotoarkiv. Han fann uppenbarligen 
en hel del som han tyckte var intressant. Om man ser till antalet 
bilder i boken skulle man kunna tro att det är bara Stockholm 
som slår Åkersberga när det gäller solidaritetsarbetet för Chile! 

Tack för att jag fick komma hit! 
 
Anna Rydmark Venegas 
Jag vill, under en kort stund, ändra fokus något… Som sjukskö-
terska och barnmorska har jag, under många år, mött flyktingar 
bl.a. från Chile och Latinamerika, människor som bär på upple-
velser och traumatiska händelser som man inte kommer ifrån, 
mänskliga förluster, förluster av hemland och språk. Och det här 
får olika uttryck och när vi samlas och talar om solidaritetsarbete 
och möten med flyktingar så finns det här någonstans i bak-
grunden. Ibland kan jag tänka: Hur fan kan ni stå på benen efter 
allt ni gått igenom? Hur kan ni fortfarande vara så starka och så 
normala, på utsidan! Förluster och traumatiska upplevelser av 
olika slag finns kvar i kroppen resten av livet, vad ögonen sett 
kan inte suddas ut, det blir en del av människan. Jag menar inte 
att man ska gå runt och tycka synd om folk, men i alla fall se våra 
medmänniskor, kanske med andra ögon. 

Det här blir en parentes i vårt samtal om Chilekommittén och 
dess historia, men en tänkvärd parentes… 

 
Yulia Gradskova 
Tack. Vår tid är nästan slut. Jag förstår att vi kunde fortsätta 
många, många timmar därför det finns många, många saker som 
                                                                               
25 Fernando Camacho Padilla, Suecia por Chile, Santiago, 2009. 
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fortfarande inte är sagt här i rummet. Men vi vill nu tacka alla 
gäster för att ni har kommit hit för att dela med er av era erfa-
renheter och upplevelser, era idéer. Tack så jättemycket och vi 
försöker att publicera resultaten sen, vi ska det skicka till er. 
 
[Applåder i rummet] 
 
Fernando Ramírez 
Jag är ifrån Chile, jag har kommit 1975 till Sverige och kom till 
Luleå 1978/77 och den första person jag mötte på gatan i 30 gra-
der minus, eller 25 grader minus, var Rolf Viklund som samlade 
pengar och han tog mig direkt till aktiviteter och integrerade mig 
i solidaritetsfrågan. Nu har det blivit snart 41 år sedan jag kom 
till Sverige och alltid jag har i tanken att återvända till Chile. Men 
medan tiden passerade skrev jag två böcker. En som handlar om 
mitt livs historia här i Sverige, varför jag kom hit till Sverige.26 
Och den vill jag ge till Jan för att Jan kan spanska och Jan har 
varit hela tiden, hela livet för solidaritetsfrågan. Den vill jag ge 
till dig. 
 
[Applåder i rummet.] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                               
26 Fernando Ramirez, Con mi historia me fuí a Suecia, Luleå, 2015. 



 
 

 

 

Samtidshistoriska frågor 
 
I skriftserien publiceras redigerade utskrifter från vittnesseminarier, aktu-
ell forskning samt konferensrapporter om det samtidshistoriska området. 
Information om serien: www.sh.se/shi. 
De flesta titlarna i serien finns att hämta i fulltext, gratis, i Digitala Veten-
skapliga arkivet, DiVA, http://www.diva-portal.se. 

Serien 
1. Olof Palme i sin tid. Red. Kjell Östberg (2001). 
(Finns endast elektroniskt i DiVA då den tryckta upplagan är slut.) 
2. Kvinnorörelsen och ´68. Red. Elisabeth Elgán (2001). 
(Finns endast elektroniskt i DiVA då den tryckta upplagan är slut.) 
3. Riv alla murar! Vittnesseminarier om sexliberalismen och om Pocket-

tidningen R. Red. Lena Lennerhed (2002). 
4. Löntagarfonderna – en missad möjlighet? Red. Lars Ekdahl (2002). 
5. Dagens Nyheter: minnesseminarium över Sven-Erik Larsson. Vittnes-

seminarium om DN och ’68. Red. Alf W Johansson (2003). 
6. Kvinnorna skall göra det! Den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad 

– som idé, text och historia. Red. Ebba Witt Brattström och Lena 
Lennerhed (2003). 

7. Moderaterna, marknaden och makten – svensk högerpolitik under av-
regleringens tid, 1976–1991. Torbjörn Nilsson (2003). 

8. Upprorets estetik. Lena Lennerhed (2005). 
9. Revolution på svenska – ett vittnesseminarium om jämställdhetens 

institutionalisering, politisering och expansion 1972–1976. Red. 
Anja Hirdman (2005). 

10. En högskola av ny typ? Två seminarier kring Södertörns högskolas till-
komst och utveckling. Red. Mari Gerdin och Kjell Östberg (2006). 

11. Hur rysk är den svenska kommunismen? Fyra bidrag om kommu-
nism, nationalism och etnicitet. Red. Mari Gerdin och Kjell Östberg 
(2006). 

12. Ropen skalla – daghem åt alla! Vittnesseminarium om daghemskam-
pen på 70-talet. Red. Mari Gerdin och Kajsa Ohrlander (2007). 



 
 
 

  

13. Makten i kanslihuset – ett vittnesseminarium om ett Regeringskansli i 
förändring. Red. Emma Isaksson och Torbjörn Nilsson (2007). 

14. Partnerskapslagen – ett vittnesseminarium om partnerskapslagens till-
komst. Red. Emma Isaksson och Lena Lennerhed (2007).  

15. Vägar till makten – statsrådens och statssekreterarnas karriärvägar. 
Anders Ivarsson Westerberg och Cajsa Niemann (2007).  

16. Sverige och Baltikums frigörelse. Två vittnesseminarier om storpolitik 
kring Östersjön 1991–1994. Red. Thomas Lundén och Torbjörn 
Nilsson (2008). 

17. Makten och trafiken i Stadshuset. Två vittnesseminarier om Stock-
holms kommunalpolitik. Red. Torbjörn Nilsson (2009). 

18. Norden runt i tvåhundra år. Jämförande studier om liberalism, kon-
servatism och historiska myter. Torbjörn Nilsson (2010).  

19. 1989 med svenska ögon. Vittnesseminarium om Östeuropas omvand-
ling. Red. Torbjörn Nilsson och Thomas Lundén (2010).  

20. Statsminister Göran Persson i samtal med Erik Fichtelius (1996–
2006). Red. Werner Schmidt. DVD utgiven av SVT och Södertörns 
högskola (2011).  

21. Bortom rösträtten. Politik, kön och medborgarskap i Norden. Lenita 
Freidenwall och Josefin Rönnbäck (2011).  

22. Borgerlig fyrklöver intog Rosenbad – regeringsskiftet 1991. Red. Tor-
björn Nilsson och Anders Ivarsson Westerberg (2011).  

23. Rivstart för Sverige – Alliansen och maktskiftet 2006. Red. Fredrik 
Eriksson och Anders Ivarsson Westerberg (2012).  

24. Det började i Polen – Sverige och Solidaritet 1980–1981. Red. Fredrik 
Eriksson (2013). 

25. Förnyelse eller förfall? Svenska försvaret efter kalla kriget. Red. Fred-
rik Eriksson (2013).  

26. Staten och granskningssamhället. Red. Bengt Jacobsson och Anders 
Ivarsson Westerberg (2013). 

27. Almedalen – varför är vi här?  Så skapades en politikens marknads-
plats. – Ett vittnesseminarium om Almedalsveckan som politisk are-
na. Red. Kjell Östberg (2013). 

28. Anarkosyndikalismens återkomst i Spanien. SACs samarbete med CNT 
under övergången från diktatur till demokrati. Red. Per Lindblom 
(2014). 



 
 

 

 

29. När blev vården marknad? Vittnesseminarium i Almedalen. Red. 
Kristina Abiala (2014). 

30. Brinner ”förorten”? Om sociala konflikter i Botkyrka och Huddinge. 
Red. Kristina Abiala (2014). 

31. Sea of Identities: A Century of Baltic and East European Experiences 
with Nationality, Class, and Gender. Red. Norbert Götz (2014). 

32. När räntan gick i taket: Vittnesseminarium om valutakrisen 1992. 
Red. Cecilia Åse (2015). 

33. Nordiskt samarbete i kalla krigets kölvatten. Vittnesseminarium med 
Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck. Red. Johan 
Strang och Norbert Götz (2016). 

34. Solidariteten med Chile 1973–1989. Red. Yulia Gradskova och 
Monica Quirico (2016). 

 
 

 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




