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Mänskliga rättighetskommittén 18.10 

Beslutet från den chilenska regeringen i Sebastián Piñera att förklara en nöd stat på 
lördagen 19 oktober orsakade en stor inverkan på samhällen i chilenare som bor utomlands. 
Det var huvudmotor för en grupp chilenare installerade i olika länder för att ringa ett samtal 
som ledde till en aldrig tidigare skådad virtuell samordning av dess invånare i de fem 
kontinenterna. 

Dessa samhällen installerade i mer än 150 städer i världen svarade på klagomålet 
internationellt mot Piñera-regeringen för polisvåld som intensifierades med avvikelsen av 
militär på gatorna. 

Det är i detta sammanhang som mänskliga rättighetskommittén i Chile Awakened 
International Network föddes. Består av nästan 30 professionella chilenare från olika 
områden och engagerade sig i försvaret av mänskliga rättigheter 

Kommittén har en juridisk avdelning, en avdelning för ledning och bilaterala relationer, 
Pressavdelning, översättnings- och arkivgrupp. 

Den första ledningen för vårt team var att hjälpa till med utvecklingen av ledamoten för 
ledamöterna Idoia Villanueva och Miguel Urbán, för att träffa cirka femtio chilenska 
organisationer, som inkluderar företrädare för människorättsorganisationer, 

studentföreningar, inhemska identitetsrörelser, miljöaktivister, feminister, guider och 

fackföreningar. 

Våra mål är: 

• Samarbeta med organisationer för mänskliga rättigheter försvar i Chile 

• Hjälp till att skydda offren för våld från statliga tjänstemän 

• Stödja arbetet med registrering och uppsägning av människorättsaktivister i Chile 

• Upprätta en bro mellan människorättsförsvarare i Chile och organisationer 

International. 

För detta installerade kommittén en arbetsmetod som tillåter mottagning, arkivering och 
översättning 

klagomål som kom från Chile på en krypterad server. 

Våra medlemmars privilegierade kontakt med människorättsförsvarare underlättar a 

Faktisk samordning och insamling av verifierade klagomål. 

 

 

 

 

  



 

 

Syftet med denna rapport är att i ett enda dokument presentera 

olika kränkningar av mänskliga rättigheter som har hänt i Chile 

efter explosionen av den sociala protesten den 14 oktober det 
innevarande året, och särskilt från och med fredagen 18 i samma månad 
för detta sätt: a) synliggöra polisens åtgärder mot civilbefolkningen och  

b) tjäna som bakgrund för att avgöra i vilket genomsnitt var och en av 
dessa åtgärder, innebär åsidosättande av internationella skyldigheter i 
olika tillsynsorgan som har ratificerats av Chile och är för närvarande i 
kraft. 

 Informationen som finns i denna rapport har som huvudmottagare olika 
europeiska och icke-europeiska statliga myndigheter, hoppas att du kan 
att existera - av dem - något uttalande om avslag på nämnda kränkningar 
av mänskliga rättigheter, alltid med efterskott för att stoppa dem så 
omedelbart, och börja så snart som möjligt, en process med sanning, 
rättvisa och reparation. 
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Introduktion 
	

Som svar på de sociala protesterna som släpptes ut i Chile den 4 oktober det innevarande 
året, som en följd av pris steget på tunnelbanan, har regeringen haft ett tal med fokus på 
allmän ordning och säkerhetsproblem innan de siktade mot komprimering och 
uppmärksamhet på rörelsen och dess krav. Den 18 oktober förklarade han således ett 
statligt konstitutionellt undantag som kallas en nödsituation, som avses i artikel 41 i 
Republiken Chiles politiska konstitution, och som tillåter begränsning av konstitutionella 
garantier för församling och rörelse. Efter förklaringar av denna stat har ett antal rättsliga 
oegentligheter börjar som gör det två exakta, bland de viktigaste: (i) inte uttryckligen 
delegerade funktioner tills chefen för National Défense - som beställts av den organiska 
lagen i konstitutionella undantag (14) lagdas dekretutegångsförbud utan rättsliga 
befogenheter att göra det-detta kräver att förklara ett belägringstillstånd, som, till skillnad från 
undantagstillstånd, kräver kongressens godkännande. 
	

I detta sammanhang började polisstyrkorna och den chilenska armén att vidta avskräckande 
och repressiva åtgärder av social protest som, långt ifrån att respektera den norm som 
fastställts i konstitutionen och lagarna, öppet begränsade och kränkte garantier såsom liv, 
fysisk och psykisk integritet, yttrandefrihet och vederbörlig process. Detta har tvingat oss att 
söka internationellt stöd för att öka medvetenheten i utlandet om vad som händer i Chile, i 
syfte att uppnå ett upphörande av kränkningar av de rättigheter som statliga representanter 
och deras repressiva styrkor är att uppträda mot civilbefolkningen. 
	

Syftet med detta betänkande är att sammanfatta den aggressioner som begicks sedan den 
18 oktober 2019 och sammanföra dem kring de grundläggande garantierna. Medan vissa 
symboliska fall nämns, av korthet, var och en av offren, som nu överstiger 3 000 personer, är 
inte listad. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.    -Rätt till liv och dödlig användning av våld 
Som nämnts, från 18 till 28 oktober var Chile under ett tillstånd av konstitutionella undantag, 
under vilken tid ett starkt förtryck ägde rum med tanke på den överdrivna makt som beviljats 



de väpnade styrkorna och till nollkontrollen av deras repressiva verksamhet genom en del av 
de höga politiska myndigheterna. De väpnade styrkorna tog kontroll över den allmänna 
ordningen i det nationella territoriet, att använda sig av halvautomatiska GALIL ACE och 
FAMAE SG 540 gevär och halvautomatiska handeldvapen med dödlig ammunition. 
Användningen av dessa vapen innebar död av civila. 
Efter upphävandet av undantagstillståndet, kontroll av den allmänna ordningen återvände till 
Carabineros, som inte hindrade död för demonstranter, eftersom den oregelbundna, 
oproportionerliga och kränkande användning av polisens våld också genererade dödliga 
konsekvenser. Den fysiska kraft och de avskräckande vapen som utplacerats mot 
befolkningen av poliser användes utan hänsyn till deras egna handlings protokoll och med 
kännedom om de mycket allvarliga konsekvenserna som detta betyder, vilket kommer att 
förklaras mer längre fram. 
I avsaknad av officiell och enhetlig information om de döda under de första dagarna, det 
nationella institutet för mänskliga rättigheter, daterad 27 oktober, officianter den juridiska 
läkartjänsten och åklagarmyndigheten för att officiellt klargöra antalet avlidna personer. 
	

Hittills under demonstrationerna dödas 23 personer, situationer som för närvarande utreds 
av åklagarmyndigheten. Det nationella institutet för mänskliga rättigheter, i november 30, 
2019, in 6 klagomål för mord och 9 klagomål för omintetgöras mord.  Av dessa riktar sig 6 till 
de väpnade styrkorna. Några av dessa fall är: 
	

-Romario Veloz Cortés , 21, avled den 20 oktober i Coquimbo; Kevin Gómez Morgado , 23, 
död 20 oktober i Coquimbo; José Miguel Uribe Antipani , 25 år gammal, dog 21 oktober i 
Santiago. Alla av dem genom militär skottlossning. 
	

-Alex Andrés Núñez Sandoval, 39. Avled den 21 oktober till följd av att Carabineros slog till. 
Det bör noteras att denna person utelämnades av den chilenska regeringen på den officiella 
lönelistan för den avlidne, som först därefter erkänns. 
	

-César Rodrigo Mallea González, 46, hittades hängdes och fängslades i en polisstation med 
blåmärken på hans ansikte och rygg. Det är viktigt att notera att en begäran om audiovisuell 
registrering av de säkerhetskameror som de fångade gjordes av familjemedlemmarna 
händelsen, som institutionen svarade på att, särskilt vid den tiden, det fanns ett systemfel 
som hindrade fånga vad som hände, med rekord endast av ingången till cellen och sedan av 
mannen redan avlidne. 
	

-Abel Acuña, 29, som hade en hjärtsjukdom, dog för att han inte kunde få tillräcklig akut vård 
under en demonstration, eftersom Carabineros använt vapen mot vårdpersonal som 
behandlar honom. 
	

2.    -Rätt till fysisk och psykisk integritet 
Utövandet av de statliga organens monopol styrka är exceptionellt och måste alltid 
genomföras i enlighet med de protokoll och förordningar som säkerställer deras 
proportionalitet och rationalitet. I detta hänseende har staten Chile inte bara misslyckats på 
grund av de överdrifter som begåtts av dess poliser och väpnade styrkor, utan också på 
grund av att: (i) myndigheterna har varit tveksamma till att tillämpa sanktioner för att se till att 
de agerar med respektförordningar, och (II) har offentligt stött olagliga handlingar från deras 
agenter. 
	



a.    tortyr och misshandel 
Ett av de vanligaste sätten att skada demonstranterna har varit genom misshandel och i 
mindre utsträckning, tortyr. Vissa fall har till och med haft ett dödligt resultat. I allmänhet blir 
människor utsatta för våld utan motivation även när vi står inför legalt anhållna, eftersom 
Carabineros de Chile inte får slå, våldsamma eller tortyr fångar. 
	

Enligt siffror från det nationella institutet för mänskliga rättigheter (INDH) av den 30 
november i år, det finns 2 808 skadade sedan 18 oktober, varav 232 är bara ögonskador (i 
två fall där total blindhet har inträffat: Gustavo Gatica och Fabiola Campillay). Dessutom 
anger INDH själv att det behandlar 604 klagomål för olika typer av övergrepp eller tortyr av 
brottsbekämpande företrädare, inklusive 88 klagomål om sexuellt våld. 
	

I övervakningsrapporten från den juridiska ombudsmannen vid Chiles universitet ges också 
en redogörelse för denna verklighet, vilket kommer att förklaras av de olagliga anhållna, och 
även i rapporten om mänskliga rättigheter som utfärdats av människorätts bevakning, som 
har Förutom överdriven användning av våld av poliser på gatorna, misshandel av fångar som 
brutala misshandel och sexuella övergrepp, begåtts under den tid som människor var 
tillgängliga för myndigheterna. 
	

Mänskliga rättigheter Watch tillägger också att Carabineros grep mer än 15 000 personer, 
begått övergrepp mot vissa av dem, med hänvisning till 341 klagomål som lämnats in av det 
nationella institutet för mänskliga rättigheter för tortyr och förnedrande och omänsklig 
behandling, och att den 74 anklagelser om sexuella övergrepp, tillsammans med 
oregelbunden och frekvent nakenhet av kvinnor och män (men särskilt kvinnor) i 
polisstationer. 
	

Chilenska staten har vid flera tillfällen förklarat att dessa situationer är exceptionella och att 
de utreds av berörda kriminella och administrativa organ, både i rapporten Människorätts 
bevakning som Amnesty International erkänner att institutionen har dåliga 
internkontrollsystem. 
	

Detta reglerande brist bekräftas av att befalla postar av krigsmakten. Till exempel i ett ljud i 
ett tal, Carabineros Chef General Mario Rozas, vid en intern Carabineros händelse anges 
att: "ingen kommer att släppas (...) även om de tvingar mig. " Institutionen erkände senare 
sanningshalten i denna diskurs. 
	

Från den civila myndigheten har president Piñera gett ett ständigt stöd i egenskap av 
repressiva styrkor. Således, i en av hans senaste offentliga ingripanden vid en Carabineros 
ceremoni, uttrycker presidenten till dem att "under de senaste 42 dagar, Carabineros de 
Chile har haft att möta mycket svåra dagar, dagar som har krävt det bästa av varje av våra 
Carabinieros, inte bara på den professionella sidan, men också på den känslomässiga sidan. 
Jag vill uttrycka för er att jag har det största förtroendet att vi kommer att övervinna denna 
situation och att Carabineros de Chile kommer att stärkas som en institution för denna 
erfarenhet. " 
	

b.    allvarliga skador och potentiellt dödliga vapen 
Internationell rätt kräver att skjutvapen med potentiellt dödlig ammunition (med ammunition 
såsom gummikulor) endast kan användas undantagsvis när: (i) en persons liv eller integritet 
är hotad, och (II) på ett sådant sätt att den orsakar minst skada möjligt. Ett antal 



internationella byråer som Amnesty International har dock spelat in konstant och otillräcklig 
användning av hagelgevär och otillräcklig ammunition. 
	

Enligt siffror från det nationella institutet för mänskliga rättigheter är 1 180 av de registrerade 
skadorna av pellets. Detta är oerhört oroande, så snart en 2012 Carabinieros rapport visar 
farorna med bränning dessa hagelgevär: personer som skadas av pellets avfyras på ett 
avstånd av 25 meter eller mindre kan drabbas av allvarliga skador eller förlora sina liv, 
såsom som de som registrerats av det nationella institutet för mänskliga rättigheter. 
	

När det gäller sammansättningen av dessa pellets, även om Carabineros uppgav att 
sammansättningen av dem var gummi, en oberoende studie av universitetet i Chile uppgav 
att endast 20% av pellets motsvarar gummi, med resterande 80% är en blandning av 
kiseldioxid (SiO2), bariumsulfat (Baso4 i) och bly (PB). Studien ger en hårdhet av 96,5 Score 
A, betydligt högre än en gummipellet bör ha. 
	

Trots resultaten från denna rapport och insisterande från olika nationella och internationella 
organisationer som begär att användningen av dessa vapen skulle upphöra, och till och med 
av domstolsbeslut som antyder för poliser att användningen av vapen bör vara exceptionellt 
och anpassas till protokollet, Institutionen har inte slutat använda vapen och indikerar till och 
med att dess avstängning skulle innebära att man börjar använda dödliga vapen. 
	

c.    Attack på medicinska och assistentteam 
Det finns flera fall av attacker mot mänskliga rättigheter försvarsbyråer och medicinsk hjälp 
som attackeras av polis och specialstyrkor, trots användning av märken och uniformer. 
	

I ett av de mest symboliska fallen, under natten den 16 november, dog Abel Acuña av 
hjärtstillestånd i området Plaza de la Dignidad eftersom återupplivningsarbetet måste 
försenas på grund av osäkerheten i området. I själva verket sköt Carabineros på medicin- 
och ambulansgruppen som gav hjälp. 
I ett annat fall måste en tjänsteman från National Mänskliga Rättigheter bäras bort från gatan 
med sju skott i kroppen, som en observatör, i en demonstration som hölls den 29 oktober på 
Avenida Alameda Bernardo O'Higgins, huvudstaden i Chile. 
	

3.    - Principen om laglighet och rätt process 
Rätten till liv och fysisk integritet har inte varit de enda mänskliga rättigheterna som kränkts 
under den period som omfattas av denna rapport, det har också förekommit en serie 
kränkningar av normerna som integrerar chilenska straff- och processrätt. 
	

Ur brottslig synvinkel (väsentlig) har laglighetsprincipen påverkats, en grundläggande pelare 
som modern strafflagstiftning vilar på från upplysningstiden, som ålägger parollen "nullum 
crime nulla poena sinte lege" och skapar paradigmet enligt vilket varken brott eller sanktioner 
kan införas utan en lag som specifikt överväger dem före ett brott och ålägger staten 
skyldigheten att "ha mycket precisa och tydliga gränser i sitt ingripande mot medborgaren". I 
Chile har denna princip konstitutionellt erkännande i artikel 19 nr 7 b) CPR som säger att 
"ingen får berövas hans eller hennes personliga frihet och inte heller begränsas utom i de fall 
och på det sätt som fastställs i konstitutionen och lagarna", och att det i processuella frågor 
innebär att ingen kan tillämpas restriktiva eller förvaringsåtgärder, såvida de inte uttryckligen 
är fastställda i lag (artikel 5 straffrättslig kod). 
	



Ur processuell synvinkel har, förutom att det påverkar principen om lagligheten av restriktiva 
och förvaringsåtgärder, några av garantierna för rättvis process, som erkänts i Chile i artikel 
19 nr 3 i den politiska konstitutionen, påverkats av republiken och olika normer i 
straffprocesslagen. Enligt vad som anges i doktrinen är rätt process "en av de mekanismer 
som syftar till att skydda konstitutionen och rättsstaten som helhet" i alla rättssystem, och i 
allmänhet, en annan serie av garanterar, ofta, säkerställt genom konstitutionen, lagar eller 
internationella fördrag. 
	

I Chile bekräftas det att rätt process är "rätten som garanterar medborgarnas förverkligande i 
processen med konstitutionella processuella principer, rättigheter och garantier", och att 
erkänna att ett sätt att titta på detta koncept är att förstå att det består av ett sätt att 
gruppering av andra processuella garantier som redan har tillräcklig utveckling och autonomt 
erkännande listas som medlemmar i detta koncept: rätten att bedömas inom rimlig tid, rätten 
till försvar, rätten till presumtionen av oskyldighet, avvisning av flera straffrättsliga åtal och 
muntlig och offentlig rättegång. Varav antagandet om oskuld främst har påverkats, erkänns 
också i artikel 4 i den chilenska straffrättsliga koden (CPP). 
	

Det finns emellertid erkännande i den chilenska konstitutionen och lagarna i de just angivna 
principerna, polisen och den chilenska armén - under deras ingripande de dagar då 
nödsituationen gällde - har inte respekterat reglerna och agerat utanför samma sak i ett 
betydande antal möjligheter, som också har konstaterats av mänskliga 
rättighetsorganisationer som Amnesty International eller Human Rights Watch, och därmed 
bryter inte bara med nationell lagstiftning, utan också de internationella fördrag som är i kraft 
i ärendet och ratificeras av Chile enligt följande: 
	

a.    Arresteringar för att bryta utegångsförbudet utan laglig interneringshypotes 
Enligt bestämmelserna i artikel 125 i straffprocesslagen kan personer i Chile endast tas i 
förvar när det finns ett domstolsbeslut mot dem, eller i misstanke av brott, som förklaras i 
artikel 129 i samma kod, som också undantagsvis utvidgas till vissa fel som nämns i artikel 
134. 
Problemet uppstår eftersom det inte finns något brott i den chilenska lagen som kan ledas till 
brott mot utegångsförbudet, utan bara bristen på artikel 495 nr 1 i strafflagen, som inte är en 
av dem som arresteringen fortsätter för, varför varje internering som har utförts med det enda 
syftet att bryta utegångsförbudet bryter mot principen om strikt laglighet för de redan 
fastställda restriktiva och förvaringsåtgärderna. 
Enligt Human Right Watch skulle Carabineros ha ”hållit” 2 000 människor för att bryta 
utegångsförbudet, även om de inte har befogenhet att göra det. 
	

b.    Olaglig eller oregelbunden internering före och efter nödsituation och utegångsförbud 
har upphört 
Som rapporterats av Allmänna straffrätts ombudsmannen har de representerat mellan 12 
oktober och 2 november 2019, 12 303 personer arresterade och tagits till frihetsberövande 
kontroll. Varav 8,525 anlände till en förhörskontrollförhör på giltighetsdagarna för 
undantagsstatens giltighet, medan ytterligare 3 778 gjorde det efter upphävandet av 
åtgärden, 27 oktober. 
Av dessa arresteringar förklarades 6,8% olagligt, med 807 fall fram till 26 oktober, en siffra 
som sjönk efter slutet av nödsituationen, med en siffra som rapporterades mellan 27 oktober 
och 2 november av 80 fall rapporterats. 
Dessutom, enligt det juridiska försvaret av Chile, under perioden från början av konflikten till 
22 november har de som organisation fått 93 klagomål på fall av godtyckliga 
frihetsberövanden och misslyckanden med rätt process. Några av dem med extremt allvar, 
som inkluderar illegitima begränsningar eller annat våld. 



	

c.    Den förebyggande interneringsåtgärden har inte respekterat dess exceptionella karaktär 
som en försiktighetsåtgärd. 
Som rapporterats av försvarsadvokaterna för de personer som har arresterats under de 
chilenska demonstrationerna, särskilt under perioden 20 oktober 2019 och 30 oktober 
samma år, har det rapporterats att under de tio dagarna 542 förebyggande fängelser 
utfärdades för olika brott, som i vissa fall kunde klassificeras som oproportionerliga och med 
en avskräckande effekt på demonstranter. 
Detta är exempelvis fallet med professor Roberto Campos, en professionell som 
formaliserades för brottet mot skada på offentlig egendom, idag i förvar, och vars advokat 
betraktar förebyggande frihetsberövande som ett tidigt straff och ett uppenbart svar på 
politiska syften. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	

4.    - Yttrandefrihet 
Princip 4 i principförklaringen om IACHR:s yttrandefrihet säger att ”[e] l tillgång till information 
som staten innehar är en grundläggande rättighet för individer. Stater är skyldiga att 
garantera utövandet av denna rättighet. Denna princip medger endast exceptionella 
begränsningar som tidigare måste fastställas i lagen om det finns en verklig och 
överhängande fara som hotar nationell säkerhet i demokratiska samhällen. ” I det nationella 
systemet författar konstitutionen i artikel 19 nr 12 friheten att uttrycka en åsikt och rapportera 
utan föregående censur, vilket uttryckligen förbjuder någon form av statligt monopol över 
sociala medier. 
	

Båda reglerna erkänner att det fria yttrandet regleras av en princip om maximal utlämnande, 
enligt vilken lagen måste garantera en så effektiv och bredast möjlig tillgång till information, 
och undantag bör inte bli den allmänna regeln i praktiken. Staten måste också skydda 
mångfalden i media. På grund av de repressiva krafterna och de civila myndigheternas 
praxis har denna frihet emellertid allvarligt underminerats. 
	

a.    Attacker och kränkningar mot journalister från den offentliga styrkan 
Bland offren för förtrycks styrkan finns också speciella attacker riktade mot journalister och 
kameramän, båda under nödläget som dekreterades under de första dagarna av det sociala 
utbrottet fram till idag (31.11). 
Den 29 oktober gjorde College off Journalists en första utvärdering på attacker på 
journalister och kommunikatörer under krisen, vilket indikerade olika fall av journalister som 
kränkts på olika sätt (attacker med dödliga skjutvapen, sexuellt våld, icke-beviljande av 
säkert beteende för cirkulerar under utegångsförbud), under nödsituation. 
	

b.    Hindra advokater och organisationer för mänskliga rättigheter 
Som rapporterats av Amnesty International vid flera tillfällen har myndigheterna hindrat 
arbetet inte bara för medicinsk personal utan också av advokater och försvarare av 
mänskliga rättigheter, vilket förhindrade deras tillgång till polisstationer eller sjukhus, som 
hände på det allmänna akutsjukhuset ”Posta Central”, där mellan 21 och 22 oktober 
förhindrades tillträde till NHRI-tjänstemän trots att de hade skadats av statliga agenter. 
Amnesty International kunde verifiera att människor från människorättsorganisationer hade 
slagits eller skadats med skott medan de arbetade. Detta är till exempel fallet med Jorge 
Ortiz från National Institutet off Human Rights, vars beskrivning kommer att göras i punkt c. 
Attack på medicinska och assistentteam från denna rapport. 
	

c.    Regeringens kontroll och censur av media 
Den chilenska regeringen har genomfört en serie beteenden som syftar till att censurera eller 
begränsa den fria cirkulationen av information, påverka massmedias riktlinjer eller grillar. 
När det gäller TV finns det klagomål som tyder på att regeringen ingripit i olika kanalers 
nyhetsmönster. Specifikt bekräftade verkställande direktörer i flera kanaler att ett möte den 
19 oktober hölls med inrikesministern i La Moneda, vars innehåll inte förklarades. Under de 
följande dagarna skedde dock ändringar i flödesschema för två av landets viktigaste tv-
kanaler, National Television och Channel 13, var den mest anmärkningsvärda ersättaren den 
30 oktober av pressdirektören för Channel 13 efter den sändes dagen före en kritisk intervju 
med generaldirektören, Mario Rozas. 



	

I förhållande till den skriftliga pressen deltog direktörerna för La Tercera och El Mercurio den 
26 oktober i ett möte med regeringen i La Moneda och att regeringen efter det mötet 
lämnade information till nämnda media för att kräva sin informationsagenda. Två artiklar utan 
journalistunderskrift i tidningen La Tercera som ger falsk information och stigmatiserar 
migrantpopulationen sticker ut: "Polisen identifierar en av författarna till bränder i 
tunnelbanestationer" och "Regeringen spårar venezuelanernas roll på Twitter”. Båda 
anteckningarna gjordes av påstådd information från poliskällor och ifrågasattes omedelbart 
från tidningssektorn och nekades av åklagarmyndigheten. Journalisten och allierade av 
Copesa-gruppen nr. 3 fördömde i ett uttalande press från chefer och utgivare av tidningen La 
Tercera för informationsmanipulation, censur av rapporterat arbete och begränsning av 
rätten att inte underteckna artiklar när de ändras. Fackföreningen indikerade att en av 
journalisterna fick direkt instruktion från mediedirektören att förbereda anteckningen baserad 
på information från en polisens underrättelsekälla som inte anlitades. 
	

Förutom ovanstående registrerades den 30 november massuppsägningar i viktiga medier i 
landet, till exempel Radio Bío-Bío (10 arbetare, 5 av dem fackförenade), Radio La Clave 
(redaktör för webbplatsen bredvid 3 arbetare), Publimetro (20 arbetare), El Mercurio de 
Calama (4 arbetare), Radio Play FM (1 arbetare) och El Mercurio (5 arbetare). 
	

d.    - Förföljelse av professionella och offentliga personer för att avgöra mot regeringens 
politik 
Förtrycket av protesten och försöken att skrämma medborgarna som delar och försvarar 
orsakerna till protesten har inte uttömts i gatan av polisiärs åtgärder i var och en av 
demonstrationerna, men har kommit att innebära avskedanden för den legitima övningen av 
en arbetsaktivitet, liksom advokaten Klaus Dreckmann, som kopplades bort från Valparaíso 
åklagarmyndighet för att anklagade Carabineros för att bränna tunnelbanestationer i deras 
sociala nätverk. 
	

Å andra sidan tillkännagav Carabineros de Chile i ett pressmeddelande den 30 november 
det innevarande året att samma advokat Klaus Dreckmann, tillsammans med den nationella 
konstnären Mon Laferte, kommer att kallas för att vittna om fakta, eftersom Mon Laferte, 
också gjorde uttalanden relaterade till polisens deltagande i bränderna som har påverkat 
Santiago-tunnelbanan och lagt till att dessa uttalanden måste genomföras utan att det 
påverkar de civila och kriminella handlingar som institutionen kommer att göra mot båda för 
sina uttalanden. 
	

Dessutom har regeringen inlett ett rättsligt åtal mot sociala ledare med det enda syftet att 
avge yttranden mot regeringen i samband med offentliga demonstrationer, det är fallet med 
den före detta biträdande kandidaten Dauno Tótoro, som efter att ha talat i en marsch vilket 
indikerade att bland annat att "vi inte vill ha Piñera längre", var han föremål för ett klagomål 
för an stiftning till subversion av den allmänna ordningen, med hjälp av statens interna 
säkerhetslag, som utgör en uppenbar politisk förföljelse mot dissidenter . Lyckligtvis 
förklarades klagomålet i detta fall otillåtet av garantidomstolen (motsvarande första 
instansen), men Santiago överklagadomstolen måste fortfarande uttalas. 
	

e. Sociala nätverk 
Sedan början av detta decennium har sociala nätverk varit av grundläggande betydelse för 
spridningen av videor och klagomål från medborgarna, med tanke på blockeringarna från de 
traditionella medierna. 



I detta sammanhang har de tidigare filtrerings- eller censursystemen, enligt de så kallade 
policyerna eller reglerna eller användningsvillkoren för de olika plattformarna, varit den 
mekanism som implementerats av dessa sociala nätverk för att utföra dessa begränsningar. 
Således fördömer Digital Data Foundation olika former av censur - allt från att stänga konton 
till att ta bort eller begränsa publikationer—implementeras i sociala nätverk som Instagram, 
Facebook, Twitter, etc. sedan 18 oktober med minst 169 konton 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5.    - Försök att lösa öppet konstitutionellt lagförslag som strider mot internationell 
lagstiftning 
Den 6 november meddelar president Piñera i en TV-adress en dagordning för allmän ordning 
och medborgarsäkerhet som svar på landets mobiliseringar, som har både nya lagförslag 
och gamla projekt som får lagstiftningens brådska för att påskynda din behandling. 
I ett sammanhang där den offentliga styrkans handlingar ifrågasätts i stor utsträckning med 
tanke på deras behov, proportionalitet och laglighet är de tillkännagivna reformerna ett tydligt 
beslut av presidenten att fortsätta skärpa och godkänna de väpnade styrkorna och polisen 
Carabineros, genom att utöka sina befogenheter, som svar på en politisk och social konflikt. 
Allt detta kriminaliserar och förföljer dem som utövar sin rätt att demonstrera, och inte bara till 
de som är involverade i våldshandlingar, utan till någon form av protest i allmänhet. 
	

Några av de offentliga ordningarna och medborgarsäkerhetsagendaprojekten är: 



1.    Utkast till lag ”Anti-plundring”, med brådskande summa: det kommer att stärka 
påföljderna för stöldbrott genom att använda folkmassan i samband med allmän olycka eller 
allvarlig förändring av den allmänna ordningen. 
2.    Omedelbar diskussion om ”Anti Hooded” -förslaget: det syftar till att sanktionera brottet 
mot offentliga störningar med större noggrannhet när personen som begår det gör det 
genom att dölja sitt ansikte för att dölja sin identitet. Det är etablerat som en allmän förvärring 
av brott mot människor, användning av huvor för att dölja identitet. Projektet är utformat för 
att bredda hypotesen att en person kan hållas kvar lättare. 
3.    Brådskande mot lagförslaget mot ”barrikader”: det syftar till att kvalificera beteenden hos 
störningar på allmänna vägar när man med barrikader eller andra liknande element hindrar 
fri rörlighet för människor och fordon, vilket är absolut onödigt, eftersom Det anges i 
lagstiftningen som offentliga störningar. 
4.    Införande av ett lagförslag som upprättar en stadga för skydd för polis, PDI och 
Gendarmerier. Det kommer att med större kraft sanktionera den skadevållande personalen 
som begås mot polisen, PDI och Gendarmeriet, när de inträffar "på grund av deras ställning 
eller på grund av tillfälle eller tillfälle att utöva sina funktioner." Det är inte förstått varför en 
Carabineros förtjänar större straffskydd än en vanlig medborgare. Men det skadliga 
beteendet som är avsett att sanktioneras är redan typiserat i den chilenska lagen. Även för 
några år sedan, med den andra korta lagen mot brottslighet, gjordes ändringar i detta 
avseende. 
	

Inom denna "ordning för allmän ordning och medborgarsäkerhet" meddelade presidenten 
också inrättandet av ett speciellt team av advokater för inlämnande av brott och behandling 
av brottmål. inrättandet av ett specialutredningsteam för plundring, förstörelse och 
vandalism, som består av åklagarmyndigheten, polis och IDP, avsedda att förebygga och 
utreda polisens underrättelsearbete; den betydande ökningen av luftövervakningskapacitet: 
för Carabineros operativa tjänster och utredningspolisen. Det tillkännages att det från sju på 
morgonen till 17:00 kommer att finnas drönare från Metropolitan Intendenter i flygplanet för 
att förstärka polisens operativa arbete. 
	

Å andra sidan infördes den 26 november meddelandet nr 534–637, med omedelbar 
brådskande diskussion, som syftar till att reformera de konstitutionella organiska lagarna för 
de väpnade styrkorna för att fastställa sin roll i skyddet av den kritiska infrastrukturen i land 
när det är nödvändigt för nationell säkerhet. 
	

Detta projekt tillskriver presidenten funktionen att godtyckligt bestämma när det finns en risk 
för nationens säkerhet och att själv definiera vad den kritiska infrastrukturen är, utan att 
behöva ingripa av kongressen. 
	

Den mest allvarliga aspekten av detta projekt är att presidenten, med avseende på militärens 
åtgärder i dessa fall, ges befogenhet att bestämma reglerna för användning av våld som 
konfigurerar kraven för skälen till ansvarsfrihet. Det vill säga att undantagen från 
strafflagstiftningen är ogiltiga i innehållet, vilket överlåter dess krav till presidentens 
skönsmässiga bedömning, som med hjälp av en brottslig regel kommer att bestämma dem 
vid den tidpunkten, vilket bryter mot principen om straffbarhet, fastställd i artikel 19 nr 3, 
avsnitt 8 och 9 i Republiken Chiles politiska konstitution och i artikel 9 i Internationella 
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 7 i den amerikanska 
konventionen om mänskliga rättigheter. Denna reform innebär, kort sagt, ett undantag från 
förväntat ansvar med avseende på de kriminella handlingar som de väpnade styrkorna 
kunde begå under denna exceptionella situation, bestämd i allt av presidentens diskretion 
ära administrativa makt. 



	

Dessutom kränks fördelningen av funktionerna i artikel 101 i Republikens politiska 
konstitution, som säger att allmän ordning och säkerhet är funktioner för polis och 
utredningspolis, så en konstitutionell reform skulle krävas så att Försvarsmakten utför detta 
arbete. 
	

Den lagstiftningspolitik som genomförs, förutom att i många fall överväga onödiga reformer i 
strid med konstitutionen, hotar att upprätthålla och lämna straffrihet för allvarliga, upprepade 
och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter, rättigheter som erkänns och 
garanteras. genom olika internationella fördrag och instrument som staten Chile har 
undertecknat och ratificerat. Dessa inkluderar den internationella konventionen om civila och 
politiska rättigheter från 1966, med dess valfria protokoll; konventionen mot tortyr och annan 
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning från 1984; barnkonventionen 
1989 och dess protokoll; den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter, 1969; den 
interamerikanska konventionen för att förebygga och bestraffa tortyr, 1985; och den 
interamerikanska konventionen för att förebygga, straffa och utrota våld mot kvinnor 1994. 
	


