
STÖDUTTALANDE TILL DET CHILENSKA FOLKET FRÅN SVENSK-CHILENSKA KONSTNÄRER 
SOM DELTAR I ”RASTROS – SPÅR AV KULTUR” PÅ VÄRLDSKULTURMUSEET 23 OKT-10 NOV.


Sedan en vecka tillbaka har det pågått massiva manifestationer och studentdemonstrationer i 
Chile, som till en början handlat om höjda priser på kollektivtrafiken, men som sedan växt till en 
landsomfattande proteströrelse mot ojämlikheten, privatiseringarna av naturresurser och 
pensioner, den försämrade utbildningen och sjukvården, samt de ökade levnadskostnaderna och 
den privat-offentliga korruption som uppdagats i landet den senaste tiden.


President Sebastián Piñera och inrikesminister Andrés Chadwicks svar på denna växande 
folkrörelse, som kräver demokratiska reformer och mänskliga rättigheter har varit brutal repression 
och auktoritära metoder. Man har på ett oansvarigt sätt inte sökt dialogens väg utan snarare valt 
att eskalera konflikten.


Sedan i söndags, råder undantagstillstånd och utegångsförbud i flera stora städer och regioner i 
landet. Man har försökt att kväva medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter med våld 
genom att sätta in militär och polis mot demonstranter.


Feministiska och fackliga organisationer, ursprungsfolk, tjänstemän och studenter har alla slutit 
upp i fredliga manifestationer på gator och torg, medan de större etablerade TV- och 
mediekanalerna mörkar den breda uppslutningen och basunerar ut en bild av kaos och 
vandalisering, för att på så sätt så split, undergräva och kriminalisera rörelsen. Man vill rikta bort 
blicken, vända den allmänna opinionen mot de folkliga protesterna och flytta fokus från det som 
demonstrationerna handlar om dvs. sociala rättigheter och ett slut på orättvisorna.


Som konstnärer och kulturarbetare med rötter i Chile vill vi visa vårt stöd och solidaritet med det 
chilenska folket. Vi välkomnar er alla till utställningen ”Rastros - Spår av kultur” men vi vägrar att 
hålla tyst om det som sker i landet och säger:


Nej till undantagstillståndet!

Nej till militär på gatorna!

Solidaritet och stöd till de folkliga protesterna!

Leve ungdomen och framtiden!

Avgå Sebastián Piñera!
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