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Sigtuna folkhögskola inleder     

 Köpbojkott mot  
      Chile och Turkiet 

Människor lider i många delar av världen. Brott mot mänskliga rättigheter sker varje 
dag. I Chile och i Turkiet är läget akut just nu. Därför inleder Sigtuna folkhögskola en 
köpbojkott av chilenska och turkiska varor. Vår restaurang köper inte in produkter 
(frukt, grönsaker och andra matvaror/drycker) som producerats i Chile och i Turkiet. 
Vi köper inte heller kontors- och städmaterial etc från dessa två länder. 
Detta är ett initiativ från personalen på Sigtuna folkhögskola med stöd av er 
studerande genom skolrådet.  

Vill du veta mer? Tala gärna med dina lärare och övrig personal.  



 
I Chile protesterar folket över hela landet mot Piñera-regeringens orättfärdiga politik. Folket kräver en ny konstitution 
(dagens grundlag är från diktaturtiden), löner och pensioner att leva på och satsningar på utbildning och annan 
grundläggande välfärd. I Chile har t ex dricksvattnet privatiserats. Som svar på folkets krav och fredliga demonstrationer, 
har militär och polis beordrats attackera människor med tårgas, vattenkanoner, gummikulor med sikte på ansikte och 
ögon, olagliga fängslanden. Tusentals har fängslats, människor har torterats, över 140 chilenare har förlorat synen på ett 
eller båda ögonen. Fängslade kvinnor har våldtagits. Chiles egna Nationella Institut för mänskliga rättigheter INDH 
dokumenterar och utreder nu övervåld och brott mot mänskliga rättigheter, liksom en av FN utsänd kommission. Amnesty 
International bevakar de chilenska myndigheterna som utlyste undantagstillstånd i såväl huvudstaden Santiago som i flera 
andra städer i landet i oktober.  
Ta reda på mer: Amnesty International: www.amnesty.se/aktuellt/chile-amnesty-international-skriver-brev-till-president-pinera-att-paminna-honom-om-
att-respektera-de-manskliga-rattigheterna. Svenska Dagbladet 20191026, www.svd.se/en-miljon-demonstrerade-i-chile.  
ETC: https://www.etc.se/debatt/stoppa-det-sexualiserade-valdet-mot-demonstranterna-i-chile 

 



       
Rök från en stad i syriska Kurdistan efter Turkiets anfall. Foto: Delil Souleiman (Dagens Nyheter)    Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Foto: Adem Altan/AFP 

Turkiet har med tvång och vilseledning skickat tillbaka flyktingar till kriget i Syrien. Det visar Amnesty Internationals nya 
utredning som bygger på verifierad dokumentation och intervjuer med flyktingar. Sedan Turkiet drog igång sin militära 
operation i och mot norra Syrien 9 oktober, har runt 150- 160 000 kurder tvingas fly sina hem i norra Syrien, skriver FN i en 
rapport. 

Utvecklingen för yttrandefriheten och det fria ordet i Turkiet är också oroande. Den turkiska regeringen gör allt för att 
tysta oliktänkande. Människorättsförsvarare och journalister lever i ständig rädsla och måste tänka sig för med vad de 
skriver och säger. 

Ta reda på mer: Amnesty International: www.amnesty.se/aktuellt/turkiet-syrier-tvingas-atervanda-till-krigszon 
Expressen: www.expressen.se/nyheter/turkiets-angrepp-mot-kurder-i-syrien-detta-har-hant/ 
Dagens Nyheter 20191110: www.dn.se/kultur-noje/esref-okumus-turkiet-vill-rensa-hela-syriska-kurdistan-fran-kurder/ 


