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GUSTAVO GATICA, CHILE
Gdy w Chile wybuchły protesty przeciwko wzrostowi cen i 

nierównościom, Gustavo Gatica studiował psychologię w stolicy, 
Santiago. Jak miliony innych, on również wyszedł na ulicę. 

Demonstracje trwały tydzień, przemawiając do wyobraźni ludziom 
na całym świecie. Moc protestujących zapierała dech w piersiach. 
Jednak władza patrzyła na nie trochę innym okiem.

Podczas jednego z protestów, w listopadzie, policja załadowała 
karabiny gumowymi kulami i otworzyła ogień do zebranego tłumu. 
Interwencja ta nie różniła się niczym od tych podczas innych protestów. 
Niemal codziennie setki osób były ranione, a dziesiątki doznawały 
uszkodzeń wzroku. Osoby dowodzące nie powstrzymywały policjantów, 
pozwalając na kontynuowanie przemocy.

Gustavo był jednym z uczestników tego protestu. Został 
postrzelony w oboje oczu i permanentnie oślepiony. Nagranie, na 
którym widać atak, obiegło media na całym świecie.

Wewnętrzne śledztwo policyjne, które zostało wszczęte po 
strzelaninie wykazało, że nie można nikogo pociągnąć do 
odpowiedzialności. Sugerowano nawet, że Gustavo mógł zostać 
raniony przez samych demonstrujących. W tej chwili sprawą zajmuje 
się Prokuratura Krajowa. Ci, którzy pozwolili zaatakować Gustavo, 
pozostają jednak bezkarni.

„Oddałem oczy za przebudzenie reszty”, mówi Gustavo. Na 
kolejnych demonstracjach protestujący zakładali przepaski na oczy i 
skandowali jego imię w stronę policji. Chcą sprawiedliwości. My też.

Żądaj sprawiedliwości dla Gustavo.

NAPISZ DO 
PROKURATORA 
KRAJOWEGO CHILE
Zażądaj wszczęcia śledztwa 
przeciwko dowódcom, którzy ponoszą 
odpowiedzialność za postrzelenie 
Gustavo. Są oni zobowiązani do 
unikania użycia siły, ale nie wypełnili 
tego zobowiązania.

Prokurator Krajowy 
Jorge Abbott Charme 
Fiscalía Nacional 
Catedral 1421-1453 
Santiago de Chile 
Chile 
Email: jabbott@minpublico.cl 
Twitter: @FiscaliadeChile  
Zwrot grzecznościowy: Szanowny 
Panie Prokuratorze  
 
Ambasada Republiki Chile 
ul. Okrężna 62, 
02-925 Warszawa  

POWIEDZ GUSTAVO,  
ŻE JEGO POŚWIĘCENIE 
NIE POSZŁO NA MARNE
Wyślij mu nagranie głosowe z 
wyrazami solidarności i nadziei na 
adres email: justiciaparagustavo@
amnistia.cl. 

Listy pisane Braillem, rysunki lub 
jakiekolwiek inne fizyczne wyrazy 
solidarności, wyślij na adres: 
Amnistía Internacional Chile 
Calle Eliodoro Yañez 828 
Comuna de Providencia 
Santiago de Chile 
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