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Till Styrgruppen och Internationella Torget 
vid Bok- & Bibliotek i Göteborg 2008 
 
Vapenskramlet i Kaukasien och talet om ett nytt kallt krig i annalkande bör mana till 
eftertanke. På Internationella Torget på Bok- & Bibliotek i Göteborg (IT) har vi chans att 
tillsammans tränga igenom stormaktsretoriken och dimridåerna. Emellertid är det ingen 
bra start såsom IT:s Styrgrupp har gjort genom att bortcensurera Svensk-Kubanska 
Föreningen från deltagande. Styrgruppen vill utestänga en röst som vågar bryta mot den 
USA-skapade propagandan mot Kuba, en propaganda som tyvärr dominerar i svenska 
massmedier idag. Vi finner oss inte i att bli särbehandlade. 
 
Svensk-Kubanska Föreningen, som idag stadigt ökar sitt medlemsantal och är aktiv 
runtom i landet på ett tjugotal orter, har solidariskt i över 40 år försvarat Kuba mot de 
politiska särintressen som sprider desinformation om ön. Mängder med människor har fått 
chansen att se Kuba med egna ögon tack vare föreningsmedlemmarnas ideella arbete. 
Genom kultur- och seminarieaktiviteter landet runt sprids kunskap om Kuba och vi har 
livaktiga diskussioner i sann folkrörelseanda. 
 
Vad är det för information Styrgruppen inte vill ska nå Internationella Torgets besökare? 
T.ex. det faktum att de 118 tredje världen länderna som utgör den icke allierade rörelsen 
mot nykolonialism har gett Kuba förtroendet att för andra gången vara ordförandeland. 
Eller det faktum att med mer än två tredjedelars majoritet har FN:s generalförsamling valt 
in Kuba som en av de 47 länderna i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Vidare, att det 
rådet nyligen valde Kuba som ordförande i rådets 18 personer starka rådgivande kommitté 
som förbereder förslag och underlag för rådet. Således har Kuba stort förtroende i global 
måttstock när det gäller mänskliga rättigheter. 
 
Att försvara de mänskliga rättigheterna på alla områden lyckas Kuba göra trots 
aggressionerna från USA som pågått ända sedan kubanerna gjorde revolution 1959. De 
har försvarat sig mot invasionsförsök, terroristattacker, bakteriologisk krigföring, 
handelsblockad, försök att bygga upp en femtekolonn, massiv lögnpropaganda. Deras 
brott är att de har sett till att landets resurser kommer folket till del. Eftersom främst de 
USA-ägda bolagen och storgodsen saboterade detta, var det nödvändigt att nationalisera 
dessa egendomar. I Brasilien idag kämpar de fattiga jordlösa för egen jord. På Kuba 
uppfyllde jordreformen lantarbetarnas drömmar. Idag avgör Kubas regering vilka utländska 
bolag man har intresse av att utveckla ett samarbete med till gagn för landets utveckling. I 
många andra tredje världen länder kommer västvärldens storbolag åt plantagearealer och 
gruvor för en spottstyver. Mutor har förekommit. Samma USA-krafter som angriper Kuba 
attackerar idag Venezuela och Bolivia, eftersom deras nya folkliga regeringar agerar för att 
rikedomarna från olja och naturgas inte ska göda utländska ekonomiska intressens 
profitbegär utan så långt möjligt komma de vanliga människorna till del i form av välfärd. 
För USA och dess bundsförvanter är det detta det handlar om och inte mänskliga 
rättigheter och demokrati. Välfärden som de vanliga medborgarna på Kuba åtnjuter är som 
en dröm för fattiga människor i många andra tredje världen länder. Det hade varit omöjligt 
för Kuba att uppnå detta om inte den överväldigande majoriteten stod bakom utvecklingen, 
röstar för den i de kubanska valen och tillsammans arbetar hårt för denna välfärd. 
 
Om man läser Amnesty Internationals översikt för den amerikanska kontinenten så ser vi 
att Amnesty har en i stort positiv syn på Kuba. Många andra länder, i synnerhet USA, får 
mycket allvarliga anmärkningar. Se länkarna nedan. Emellertid när det gäller påståendet 
om ”samvetsfångar” har Amnesty fel. Styrgruppen hänvisar till 75 sådana som 
arresterades och dömdes 2003. Idag är ca 55 kvar i fängelse. Domsluten finns publicerade 
och mycket utförlig information om bevisningen har presenterats för media. Det framgår 
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klart att de dömda tog emot betalning från USA, instruktioner från USA och samarbetade 
med USA-regeringens tjänstemän. Då ska vi ha klart för oss att USA bedriver en 
omfattande ekonomisk, diplomatisk och propagandistisk krigföring med inslag av militära 
hot för att få till stånd en USA underdånig regim på Kuba. Precis som vi i Sverige har 
lagstiftning mot landsförräderi (se Brottsbalken kapitlen 19 och 22) så har Kuba också 
sådan lagstiftning. Kuba har också rätt att försvara sig mot fientlig utländsk inblandning. 
 
Liberalerna i Folkpartiets SILC vill i sitt genmäle tydligen utestänga Svensk-Kubanska 
Föreningens röst, erfarenheter och åsikter från Internationella Torget. Bland annat tar 
SILC upp fallet Ramón Colas. Faktum är att vi inte har belägg för att han begått 
terroristdåd, och vi har inte heller påstått det. Däremot, när SILC bjöd in honom till 
Internationella Torget upplyste vi om att han var medlem i Cuban American National 
Foundation, CANF, i USA. Han har i egenskap av medlem i CANF undertecknat en 
skrivelse till President Bush i vilken Bush anklagas för att inte hållit sitt löfte att störta 
regimen på Kuba. Han har skickats utomlands som representant för CANF. CANF är 
bevisligen en organisation som stöder och finansierar terroristaktioner, bl.a. flera 
sprängattentat mot kubanska hotell 1997. 2005 organiserade CANF insmugglingen till 
USA från Mexico av terroristen Luis Posada Carriles. I samband med motsättningar i 
toppen på CANF (fallet Llama) har avslöjats hur ledande figurer varit inblandade i 
vapenaffärer, som inkluderat fjärrstyrda flygplan, terroristdådplanering o.dyl, vilket pågått 
samtidigt som CANF verkat som lobbyorganisation. Sedan 1959 har 3 478 kubaner mist 
livet genom de terroristdåd som utgått från USA. 
 
Vi i Svensk-Kubanska Föreningen tror inte det går att bomba ett folk till välfärd, mänskliga 
rättigheter och demokrati. Vi vill hellre lyfta fram exempel som Kuba har verkställt i 
praktiken. T.ex. i 73 länder arbetar idag 36 578 kubanska läkare, sjuksköterskor och 
sjukvårdstekniker för att märkbart höja hälsoläget bland de fattiga. På Kuba idag har man 
23 000 ungdomar från fattiga länder som får utbildning gratis till läkare. Kuba har en 
kontingent med över 1 500 läkare och andra hälsovårdsarbetare som med kort varsel har 
åkt till katastrofer såsom jordbävningen i Pakistan och orkanen i Guatemala. Vi tror att det 
som Kuba åstadkommit kan ge en tankeställare. Vi i den rika världen behöver göra helt 
andra prioriteringar och mobiliseringar om vi på allvar ska ta vår del av ansvaret för att 
skapa en bättre värld. Och det är bråttom. 
 
Martin Österlin, 
ordförande i Svensk-Kubanska Föreningen. 
24 augusti 2008 
www.svensk-kubanska.se 
 
------------------------------------------------------------------ 
AMNESTY INTERNATIONALs REGIONALA ÖVERSIKT ÖVER AMERIKA, PLUS ETT 
URVAL ARTIKLAR PÅ SVENSKA TILLGÄNGLIGA PÅ NÄTET: 
 
http://thereport.amnesty.org/eng/regions/americas 
I Amnestys senaste regionala översikt över Nord- och Sydamerika nämns USA 32 gånger, 
praktiskt taget alla med mycket allvarlig kritik. Ytterligare 19 länder på kontinenten nämns 
med mellan en och tre anmärkningar. Åtta av dessa får också enstaka positiva 
anmärkningar för förbättringar som skett. Kuba nämns endast en gång, och då positivt 
med orden: ”Kuba förblev undantaget med en låg rapporterad (AIDS/HIV) smitto-
förekomst”. 
 
http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin.aspx  
http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/Tidigare%20artiklar.aspx?page=12  
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Artikeln ”Utan USA är allt möjligt” 23 mars 2003 på sid 12 i artikelarkivet i Ordfront 
Magasin i vilken René Vazquez Díaz, kubansk författare bosatt i Sverige, förklarar 
dissidentfenomenet på Kuba. 
 
http://www.svensk-kubanska.se/cubava/sidor/Amnestys_motsagelser_080604.html 
Landsförrädare eller samvetsfångar? Undersökning gjord av den franske forskaren Salim 
Lamrani. 
 
http://www.svensk-kubanska.se/cubava/pdf/Amnesty-flygblad.pdf 
”Vem i Amnesty försöker bluffa om Kuba?” Ett informationsblad utgivet av Svensk-
Kubanska Föreningen 16 februari 2004. 
 
http://www.svensk-
kubanska.se/cubava/sidor/Reportrar_Utan_Gransers_besatthet_av_Kuba_080210.html 
”Oberoende journalister” på Kuba och Reportrar utan gränser granskas. 
 
http://havanajournal.com/politics/entry/canf_demands_an_effective_cuba_policy/ 
Brev (på engelska) till George W Bush från medlemmar i Cuban American National 
Foundation CANF. Bland underteckande CANF-medlemmar finns Ramon Humberto Colas 
som inbjöds 2003 till Bokmässan av SILC. I brevet begär de uttryckligen mer pengar till de 
”oberoende” smågrupperna av ”dissidenter” på Kuba: ”The dissident movement in Cuba 
has not received the promised assistance from the U.S. government. They fight bravely, 
but alone and in impoverished conditions.” 
 
http://www.tusenpennor.se/Dick_Emanuelsson/TexterDE/KubaHond.htm 
Kubanska läkare i Honduras och utbildning av honduranska ungdomar till läkare på Kuba. 
Latinamerikareportern Dick Emanuelsson berättar om ett land under starkt USA inflytande. 
 
http://www.svensk-kubanska.se/cubava/sidor/aktuellt.html 
2008-02-05: Ännu en brittisk fackförening tar ställning för Kuba!__ Cuba Solidarity 
Campaign, CSC, stöds nu av fackföreningar som representerar fler än sex miljoner 
arbetare i Storbritannien, vilket motsvarar mer än 92 % av de brittiska 
fackföreningsanslutna. 
 
http://www.svensk-
kubanska.se/cubava/sidor/Intervju_med_CTCs_internationelle_sekreterare%20_080115.ht
ml 
Kubas fackföreningsrörelse. 
 
http://www.svensk-kubanska.se/cubava/sidor/Anmalan_Studio_ett__080521.html 
Granskning av sakligheten om Kuba i en serie radioprogram. Ett oroande exempel. 
 
http://www.svensk-kubanska.se/kubaboken/pdf/10_Grundlagen_Folkmakten.pdf 
Hur Kubas parlamentariska system fungerar med deltagande demokrati och personval. 
Utdrag ur boken KUBA en annan värld är möjlig utgiven av Svensk-Kubanska Föreningen 
2003. 
 
http://www.svensk-kubanska.se/ 
Svensk-Kubanska Föreningens hemsida 
 
Läs Tidskriften Kuba för saklig allsidig information om Kuba! 


