“Eg gav míni eygu, so fólkið
kundi vakna”, sigur Gustavo.
Gustavo Gatica las sálarfrøði í Santiago,
høvuðsstaðnum í Chile, tá fólkið í Chile byrjaðu at
mótmæla vaksandi prísirnir og ójavnan í
samfelagnum. Hann fór, eins og milliónir av fólki,
út á gøtuna at mótmæla.
Mótmælini hildu á í fleiri vikur, og hetta fangaði
uppmerksemið um allan heimin. Mótmælini vístu veruligu
styrkina hjá fólkinum, og hetta var hugvekjandi.
Myndugleikarnir høvdu tó eina aðra fatan.

GUSTAVO GATICA,
CHILE

GJØRDIST BLINDUR,
TÁ HANN Á
MÓTMÆLISTILTAKI
KRAVDI JAVNRÆTTINDI
OG VIRÐING

Til eina mótmælisgongu í novembur, hevði løgreglan løtt sínar
haglbyrsur við gummihøgl og skutu inn í fjøldina, sum var
komin saman fyri at mótmæla. Hetta mótmælið var ikki
øðrvísi enn onnur. Hvønn dag vórðu hundraðtals fólk særd, og
fleiri teirra fingu skaðar á eyguni. Myndugleikarnir loyvdu
harðskapinum at halda á heldur enn at steðga løgregluni.
Gustavo var í fjøldini og mótmælti hendan dagin í novembur.
Hann varð skotin í bæði eygu og gjørdist blindur. Álopið á
hann kom í tíðindini um allan heimin.
Ein innanhýsis kanning hjá løgregluni av skjótingini vísti, at
eingin kundi ábyrgjast fyri hendingina. Kanningin vildi enntá
verða við, at mótmælisfólkini sjálvi høvdu løstað Gustavo. The
National Prosecutor’s Office kannar nú hendingina. Enn eru
tey, ið
loyvdu álopinum á Gustavo, ikki revsað.
Mótmælini í Chile hildu á fram, og mótmælisfólkini bóru klaff
fyri eyga, og róptu navnið hjá honum eftir løgregluni.
Mótmælisfólkið ynskir rættvísi fyri Gustavo. Tað ynskja vit
eisini.

VER VIÐ TIL AT
KREVJA
RÆTTVÍSI
FYRI GUSTAVO!
SKRIVA TIL ÁKÆRAN
Bið hann kanna leiklutin hjá herovastunum í
samband við, at Gustavo varð skotin. Tað er teirra
ábyrgd at tryggja, at eingin misnýtir vandamikil
vápn. Hetta hava ábyrgdarpersónar ikki gjørt.
Jorge Abbot Charme
National Prosecutor
Fiscalía Nacional
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Salutation: Dear Mr. National Prosecutor, Jorge
Abbott Charme

VÍS GUSTAVO, AT
HANSARA
PÍNA IKKI ER TIL
FÁNÝTIS
SEND EINA HEILSU

Send honum eina heilsu, sum tit tosa inn á ein ljóðfíl.
Send heilsuna til:
Email: justiciaparagustavo@amnistia.cl
Ella send heilsu við blindaskrift, eitt útklipp ella
annð, sum vísir samhuga:
Send til:
Amnistía Internacional Chile
Calle Eliodoro Yanez 828
Comuna de Providencia
Santiago de Chile

