
God affär att vara dissident 

 

Elizardo Sánchez, grundare av den så kallade Cuban Human Rights and National 

Reconciliation Commission, säljer elektronisk utrustning som han får av USA vidare för egen 

vinning. Det framgår av en videofilm på nätet, länkad av ”Cambios en Cuba” och ”Miradas 

Encontradas”. Filmen finns också på YouTube.  

 

Det han säljer är datorer, laptops, skrivare, mobiltelefoner, plattskärmar och annan elektronisk 

utrustning. Allt är ”splitter nytt”, som Sanchez´medhjälpare säger i filmen. Allt talar för att 

prylarna kommer från USAs Intressekontor i Havanna, och sedan säljs av Sanchez. 

 

Filmen, som är på fyra minuter, gjordes med dold kamera och mikrofon av en person som 

utgav sig för att vara intresserad av att köpa. Sanchez´ fru medverkar och visar på filmen en 

stor TV-skärm, som beskrivs som en ”LED-skärm, med senaste teknologin.” Sánchez pekar 

på något han säger är en ”HP bläckskrivare”. Sedan försöker han få besökaren att intresseras 

sig för en bärbar DVD-spelare.  

 

Hans fru pratar sig varm för varorna och hyllar kvaliteten på det som de säljer. De framhåller 

att deras grejer är nya. Hon kan erbjuda telefoner av märket Samsung, Nokia eller Motorola.  

 

Filmen slutar med en närbild på en websida typ ”Blocket”. Där listas en del av varorna, bland 

annat en HP-Compaq 610 laptop och en HP Photosmart kopiator.  

 

Vem som gjorde filmen? Enligt uppgift några i Sanchez egen organisation som inte är 

bekväma med sättet han säljer prylar som är avsedda för dem. De vill visa vad han är för typ. I 

början på filmen står det skrivet att ”Sanchez och hans fru Baby säljer på revolico 

(motsvarigheten till Blocket) de datorer och skrivare som USA skickat till oss som kämpar i 

Kuba för ett regimskifte. Vi filmade detta i hemmet hos någon som kallar sig själv för patriot 

men inte är annat än en simpel tjuv.” 

 

Det är inte förbjudet att sälja på nätet, men att sälja nya varor som grossist kräver tillstånd. 

Inte blir saken bättre av att varorna har tillägnats olagligt, via fientlig makt.  

 

Det kan också vara så att Kubas säkerhetstjänst ligger bakom videon om Sanchez som från 

mitten på 1980-talet varit informatör åt CIA för att 1987 bilda sin ”Människorättskommitté”. I 

slutet på 1990-talet avslöjade Kuba att han läckte information om sina oppositionskollegor till 

Kubanska säkerhetstjänsten för att undvika konkurrens.  

 

Är detta bara toppen på ett isberg vad gäller korruption inom oppositionen? Fler svar och 

avslöjanden kan vara på väg.  
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