Svenska artister visar sitt stöd för Chile med en första stödkonsert på Berns, 28 mars 2010
Den 27 februari, skakades Chile av en mycket kraftig jordbävning som ödelade stora delar av landet.
Kostnaderna för att återuppbygga de drabbade områden kommer landa på flera miljoner svenska
kronor. Hjälpinsatserna är på väg och återuppbyggnaden har sakta påbörjats i ett land som
fortfarande skakas av starka efterskalv. Från chilenska myndigheters håll talar man om en
återuppbyggnadsprocess som kommer dröja minst tre år.
Nu har några svensk-chilenska artister och producenter bestämt sig för att jobba fram en kedja av
stödkonserter med avsikt att samla in pengar till de jordbävningsdrabbade.
Den första av dem på Berns i Stockholm den 28 maj. Utropet går under namnet FuerzaChile.se
- Det är värmande för själen att känna att känna den medkänsla som finns bland svenska artister,
säger Patricio Sobrado en av initiativtagarna. I sådana här svåra situationer är det många som undrat
hur vi med chilenska rötter har det med vår familj i Chile. Det finns en stark empatisk och solidarisk
ådra i Sverige!
Idén började med en konsert men har nu växt till en kedja av konserter, tack vare intresset från
artister som initiativtagarna fått.
Initiativtagare för denna programförklaring är Patricio Sobrado/Calle Real, Salla o Masse/The Salazar
Brothers, Miguel Pizarro/Flaco Productions, Ulises Infante, alias Stor och Rodrigo Moraga och Carlos
Grez från Roca Group. Bakom initiativet ställer sig även chilenska konsulatet och ambassad som
kommer att sörja för hantering av det stöd som kommer in.
För mer info besök http://www.fuerzachile.se

Fakta om jordbävningen
Den 27 februari, skakades Chile av en kraftig jordbävning som uppmätte till 8,8 på Richterskalan. Det
gör den till den kraftigaste i världen i år och nästan tusen gånger kraftigare än det skalv som
drabbade Haiti tidigare i år.
Myndigheterna har till dags dato lyckat identifierat närmare 500 döda och över 3000 människor har
skadats och 2 miljoner människor har blivit hemlösa.
Flera tsunamivarningar har utfärdats och till dags dato har flera hundra efterskalv förekommit,
många av dem med en styrka på över 6.0 på Richter skalan.
Enligt amerikanska källor kommer Chile att känna av efterskalven i månader, kanske till och med i år.
För varje nytt starkare skalv flyr folk for sina liv gripna av panik. Vittnesmål talar om apokalyptiska
scener som hämtade ur en film.
Kostnaden för att bygga upp det jordbävningsdrabbade Chile efter denna katastrof beräknas till
minst 30 miljarder dollar, motsvarande 210 miljarder kronor.
Vittnesmål från en talför liten kille som berättar om sina upplevelser och sin barrio (på spanska)

