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FORORD
Denne antologi om Chile er blevet til på baggrund af de forskellige forfatteres nære relationer til landet, nogle relationer der dog er af meget forskellig karakter. To af forfatterne
er født i Chile og måtte som unge flygte ud af landet efter Pinochets blodige militærkup.
De måtte forlade alt, hvad de havde: arbejde, familie, historie og begynde forfra igen her i
Danmark med at bygge et nyt liv op. Forbindelsen med Chile er med demokratiseringen af
landet blevet styrket og kontakten til venner og familie normaliseret. Andre af forfatterne
har haft længere studieophold i Chile, hvor de har blandt andet har foretaget feltstudier af
forskellige aspekter af chilenske samfundsforhold og kultur. Fælles for alle forfatterne er,
at de nærer en stærk interesse for landet og dets mennesker, og dette har været drivkraften
hos dem til publicering af adskillige artikler om Chile. Chile er et land, der både tidligere
og i nyere tid har haft verdens interesse. I løbet af de senere år er Chile blandt andet blevet
beskrevet som det økonomiske mirakel i Sydamerika og som et eksempel på et moderne land
på det store kontinent.
Der har dog også været andre årsager til, at Chile har været på forsiden af verdens aviser.
Et eksempel var det voldsomme jordskælv på 8,8 efter Richter-skalaen, der fandt sted den
27. februar 2010 i havet ud for det sydlige Chile. Jordskælvet var det 2. voldsomste i landets
historie og det 6. voldsomste i verden nogensinde. Der skete især voldsomme ødelæggelser
omkring byen Concepción. I alt 500 personer omkom og omkring 2 mio. blev berørt af det
voldsomme sismo, jordskælv. De mange dramatiske billeder af byer, der var jævnet med
jorden, gik verden rundt. Men Chile gik hurtigt i gang med genopbygningen af disse sammenstyrtede byer.
Kun godt et halvt år efter det voldsomme jordskælv var Chile igen genstand for verdens interesse. I oktober 2010 styrtede en mine sammen i Atacama-ørkenen, og 33 minearbejdere blev fanget i 700 meters dybde uden meget håb om overlevelse. Den chilenske
regering iværksatte imidlertid en usædvanlig redningsaktion, og 70 dage senere sad hele
verden åndeløst og var vidner, via direkte transmission, til redningen af de indespærrede
minearbejdere fra den sammenstyrtede mine. Disse minearbejdere opnåede heltestatus og
blev verdensberømte i løbet af de dramatiske dage, hvor præsident Piñera opholdt sig ved
minen, og ved selve redningsaktionen omfavnede han hver enkelt minearbejder, der kom op
fra dybet.
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Denne redningsaktion viste, ligesom den effektive genopbygning efter jordskælvet, hele verden, at Chile er et moderne land, der selv kan klare store udfordringer.
Chile er et land, der på mange måder har lagt fortiden bag sig. Men den er dog ikke
glemt endnu, hvilket titlen på antologien også antyder. Som beskrevet i mange af bogens
kapitler kaster Pinochets diktatur stadig lange skygger over nutiden. Denne bog om
Chile er blevet til ud fra ønsket om at belyse nogle af de markante politiske, sociale, økonomiske, kulturelle og religiøse processer, som det chilenske samfund har gennemgået
siden demokratiets genindførsel i 1990.
Udgivelsen af bogen er blevet muliggjort ved støtte fra forskellige sider: Forfatterne
vil derfor benytte lejligheden til at takke Forskerskolen i Antropologi (Københavns Universitet og Aarhus Universitet), Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier, Syddansk Universitet, Institut for Marketing og Management, NETLA (Netværk
for Latinamerikastudier) og Tipsmidlerne, der har støttet os i arbejdet med og udgivelsen af denne bog.
Martin Lindhardt, Rita Cancino og Dorthe Brogård Kristensen
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