
MISTET SYNET PÅ GRUNN  
AV POLITIVOLD

Gustavo Gatica, Chile



SEND EN SOLIDARITETSMELDING
Etter at han mistet synet sa Gustavo at «Jeg ofret øynene 
mine slik at Chile skulle våkne opp». I en solidaritets-
melding er det fint å referere til dine tanker rundt dette. 
Vær obs. på at han ikke selv kan se eller lese det du skriver. 
Han er avhengig av hjelp, med mindre du skriver braille. 
Det er fint å spille inn solidaritetsmelding i audio-format 
og sende det på epost til ftangberg@amnesty.no. 

KREV RETTFERDIGHET PÅ SOSIALE MEDIER
Lag en Instagram-story hvor du deler dine refleksjoner 
rundt saken til Gustavo, og gjentar kravene til Amnesty 
International. Tag den chilenske riksadvokaten, Jorge Abbott 
Charme, @fiscaliadechile. Alternativt kan du legge ut en 
lignende beskjed på Twitter og tagge @FiscaliadeChile. 
Bruk emneknaggene #InvestiguenMandos #ChileDespertó.

Forslag til melding
@FiscaliadeChile, commanders are responsible for allowing 
eye mutilation of #GustavoGatica and hundreds of others. 
#InvestiguenMandos

@FiscaliadeChile, #GustavoGatica y cientos de 
personas quedaron heridos con lesiones oculares. La 
responsabilidad está con los mandos de los carabineros. 
#InvestiguenMandos.

SKRIV ET BREV TIL MYNDIGHETENE
Skriv et brev til riksadvokaten Jorge Abbott Charme.
Tiltaleform: Dear Mr. National Prosecutor, Jorge 
Abbott Charme

AMNESTY KREVER AT CHILENSKE MYNDIGHETER:
• Etterforsker rollen og ansvaret til alle politioffiserene 

som var involvert i hendelsene rundt skadene som 
ble påført Gustavo Gatica. 

Les mer og se forslag til brevtekst på:
amnesty.no/aksjon/gustavo

Send brevene til: 
Amnesty i Norge, Att: Gustavo 
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

ENORME PROTESTER MOT ØKTE PRISER OG FORSKJELLER
Da protester brøt ut over hele Chile høsten 2019 på grunn av 
økte priser og forskjeller, studerte Gustavo Gatica psykologi i 
hovedstaden Santiago. Som millioner av andre tok han til gatene. 

Demonstrasjonene varte i ukesvis og fanget verdens 
oppmerksomhet. Dette var inspirerende mennesker som 
handlet. Myndighetene så derimot annerledes på det. I en 
skjebnesvanger protest i november, ladet politiet våpnene 
sine med gummikuler og metall-ammunisjon som ble skutt 
inn i folkemengden. Disse hendelsene skilte seg ikke fra de 
andre protestene hvor hundrevis ble skadet og flere dusin 
fikk øyeskader nesten hver dag. 

FARE FOR STRAFFEFRIHET
De ansvarlige stanset ikke politiet. I stedet tillot de at volden 
fortsatte. Gustavo var i folkemengden den gangen i november. 
Han ble skutt i begge øynene og ble permanent blind. Angrepet 
skapte overskrifter over hele verden. 

En intern politietterforskning fulgte som følge av dette, men 
ingen ble stilt til ansvar. Etterforskningen antydet til og med 
at det var demonstrantene som hadde skadet Gustavo. Den 
offentlige påtalemyndigheten etterforsker nå hendelsen, men 
fortsatt har ingen blitt stilt til ansvar. 

Den 21. august 2020, to måneder etter at Amnesty avslørte 
at politiet muligens kan ha dekket til hva som faktisk skjedde, 
siktet påtalemyndigheten politioffiseren «G-3» for angrepene 
og skadene som ble påført Gustavo. Språket i siktelsen er i 
tråd med det som har vært Amnesty International sine krav i 
saken, som viser at vi er blitt hørt. 

HOBBYFOTOGRAFEN BLIR MUSIKER
Gustavo er hobbyfotograf, men denne hobbyen har han måttet 
legge på hylla ettersom han ble blind. Han elsker musikk, spesielt 
rock. Han spiller selv bass og litt gitar. Nå lærer han seg trommer 
og piano. Fotball er han også glad i, og da spesielt favoritt-
laget Colo-Colo. Han hører også mye på podkast og stand-up.

Sammen med millioner av andre tok Gustavo Gatica 
til gatene for å protestere mot økte forskjeller i 
Chile. Presidenten erklærte unntakstilstand, og 
politiet skjøt mot sivile med intensjon om å skade 
for å stilne protestene. Gustavo ble truffet i begge 
øynene og mistet synet.

Gustavo Gatica
Chile


