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30 juni 2008: 
Brev från Svensk-Kubanska Föreningen 
 
Till Styrgruppen för Internationella Torget 
 
På 70-talet stod Sveriges statsminister på podiet i Havanna och försvarade Kubas och 
andra små nationers rätt till oberoende och självständighet. Fram till början på 90-talet 
besöktes Kuba och Kubas ambassad i Stockholm av ministrar och UD-personal. Idag har 
högervridningen gått så långt att LO-TCO förbjuder en folkrörelseorganisation från att 
framföra sina åsikter och försvara samma rätt som Olof Palme stod upp för. 
 
Internationella Torgets projektledare Susanne Zetterblom har i ett meddelande på drygt 
fyra rader meddelat att Svensk-Kubanska Föreningen, som enda organisation av tio från 
Solidaritetsrörelsens Hus, Stockholm, inte får delta tillsammans med andra organisationer 
på Bokmässans Inter-nationella Torg. 
 
Motiveringen till avslaget är att Svensk-Kubanska Föreningen ”försvarat en diktaturs rätt 
att fängsla oliktänkande. Vi har dessutom konsulterat olika Kuba-kännare som bekräftar 
bilden av en organisation som okritiskt stöder en diktatur som regelbundet kränker de 
mänskliga fri- och rättigheterna.” 
 
Vi erkänner gärna att vi fullt ut stöder Kuba. Det innebär att vi bejakar de mänskliga 
rättigheterna. Vi läser FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna och finner att Kuba 
uppfyller dem bättre än de flesta. 
 
• Kubas låga spädbarnsdödligheten och höga medellivslängd visar respekt för den mest 
fundamentala mänskliga rättig-heten - rätten till liv. Varje dag dör 25.000 barn av enkelt 
botbara sjukdomar. Fyra barn i minuten dör på grund av otjänligt vatten, 10 i minuten på 
grund av hunger. Ingen av dem är kuban. Har det kanske inte med Mänskliga Rättigheter 
att göra? Enligt UNICEF är Kuba det enda landet i Latinamerika där det inte finns 
undernärda barn. 
 
• I natt sover 100 miljoner barn på gatan. Ingen av dem är kuban. Har det kanske inte med 
Mänskliga Rättigheter att göra? 
 
• 93 miljoner barn nekas utbildning i världen. Ingen av dem är kuban. Har det kanske inte 
med Mänskliga Rättigheter att göra? Utbildning och läskunnighet är en viktig förutsättning 
för demokrati. På Kuba är detta garanterat för alla. 
 
• Kuba gör också storartade insatser utomlands. I början på 2008 opererades den en 
miljonte ögonpatienten gratis och återfick synen. Detta fantastiska, ”projekt Mirakel”, borde 
röra det hårdaste hjärta till tårar. Vad innebär det för denna en miljon människor att åter 
kunna se? Är inte det Mänskliga Rättigheter? 
 
• År 2006 förklarade WWF (Världsnaturfonden) att Kuba är det enda landet i världen som 
förenar mänsklig utveckling med en ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Listan över Kubas värnande om Mänskliga Rättigheter skulle kunna göras mycket längre. 
Vi vill bara visa exempel på fakta som inte kommer fram i svenska media och som är av 
intresse för många människor - om de bara får möjlighet att ta del av dem. 
 
Vi bestrider kategoriskt att Kuba skulle vara odemokratiskt, medan exempelvis Colombia 
skulle vara demokratiskt. Där har, under bara de första fyra månaderna i år, 22 
fackföreningsledare mördats. Ingen har gripits eller straffats. Nyhetsrapporteringen i 
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Sverige nämner så gott som aldrig de bondeledare, fackliga ledare, journalister och 
företrädare för Mänskliga Rättigheter som torteras och mördas varje vecka i olika 
latinamerikanska länder. Sådant är fullständigt otänkbart på Kuba. 
 
Vi står för en annan verklighetsbeskrivning än den som numera framförs i svenska media. 
Där det är fredsskapande och demokratifrämjande att bomba civila. Där det är OK att 
internera och tortera folk så länge USA finner det lämpligt. Där ockupation, attentat och 
tortyr som utförs i USAs intresse är accepterade. Den enda tortyr som förekommer på 
Kuba är den som utövas av USA på den illegalt ockuperade Guantánamobasen. I 
Amnestys senaste årsrapport nämns, i den regionala sammanfattningen över ”the 
Americas”, USA 32 gånger. I nästan samtliga fall som kritik. Kuba nämns i samma 
sammanfattning en gång. Och då som föredöme på hur man bekämpar HIV/Aids. 
 
Sedan vill vi påpeka att Kuba är utsatt för terrorism som skadat och dödat tusentals 
kubaner. Kuba har rätt och måste skydda sig. 
 
• Fler än 600 registrerade mordförsök har genomförts enbart mot Fidel Castro. 
 
• Terrorattentat mot Kuba är ett ständigt hot. Ca 3.500 personer har dött till följd av detta. 
Det drabbar civila kubaner. Terrorn har också medvetet riktats mot turistindustrin. 
 
• USA har utsett en överståthållare, Caleb McCarry som ska ta över på Kuba. Han var f.ö. 
nyligen på halvhemligt besök i Europa och Sverige och togs emot av våra politiker. 
 
• USA har stiftat lagar om hur man ska återta makten på Kuba. 
 
• De som kallas ”oliktänkande dissidenter” på Kuba tar emot instruktioner och pengar från 
USA. Det är något som inte förnekas varken av dem eller USA. Tvärtom, USA skryter 
numera öppet med alla pengar de pumpar in. 
 
Latinamerikaansvarige Roger Noriega framhöll i Representanthusets Utrikeskommitté 3 
mars 2005 alla pengar, nära 50 miljoner dollar, som var på gång för att stödja 
”dissidenterna”. Martha Beatriz Roque och två till deltog per telefon från Havanna och var 
uppenbarligen nöjda. 
 
• I den sk. ”Bush-planen” för att störta Kubas regering slås det fast att det ingår att ”träna 
och utrusta oberoende journa-lister inom press, radio och TV”. (Se State Departments 
hemsida) 
 
• Nyligen visades på en presskonferens videoupptagningar, e-mail och telefonavlyssningar 
som visar hur USAs högste diplomat på Kuba förmedlar pengar från terrorist-
organisationer i USA till de sk dissidenterna. 
 
• Det 100-tal personer i USA-administrationen som leder arbetet att störta Kubas lagliga 
regering har en budget på 80 miljoner dollar (!) under 2007-2008. 31 miljoner dollar är 
avsatta direkt för dissidenterna, och 39 till att betala europeiska media, journalister, 
politiker med flera för att få med dem i kampanjerna mot Kuba. 
 
Också denna uppräkning skulle kunna göras mycket längre. Men den syftar till att visa att 
om Kuba vill bevara de framgångar man uppnått, måste man försvara sig. Det betyder att 
betalda samarbetsmän fängslas, i enlighet med kubansk lag. Svårare än så är det inte. 
Ingen sitter fängslad för sina åsikters skull. De knappt 70 som enligt Amnesty är 
”samvetsfångar” har alla bevisligen tagit emot pengar, instruktioner och utrustning från 
USA. Detta medges också av Amnesty! 



3 

 
Internationella Torgets (IT:s) styrgrupp hänvisar till några icke namngivna ”Kuba-kännare”. 
Vi skulle kunna visa upp ett oräkneligt antal Kuba-kännare, inklusive författare, politiker, 
intellektuella, Nobelpristagare med en diametralt motsatt uppfattning än de som 
styrgruppen konsulterat. Kuba åtnjuter högt anseende i världen. I Västvärlden pågår en 
hätsk kampanj mot Kuba sedan 20 år tillbaka. Detta för att Kuba inspirerat den våg av 
sociala rörelser som sveper över Latinamerika. USA, och tydligen också Sverige, 
accepterar inte ett oberoende och självständigt Kuba. Det har inte ett dyft med Mänskliga 
Rättigheter att göra. Hade så varit fallet hade andra länder varit betydligt mer relevant att 
kritisera. Inte minst USA självt. 
 
Vi kan inte heller låta bli att notera att SILC tillåts ställa ut på IT. SILC, som t.o.m. bjudit in 
representanter för terroristorganisationen CANF till Bokmässan! Ramón Colás som var 
inbjuden för några år sedan är en ledande medlem i en organisation som inte drar sig för 
terroristattentat mot civila. Så sent som 1998 avled en italiensk turist på ett hotell i 
Havanna efter bombdåd av CANF. Organisationen hyllar och finansierar också Luis 
Posada Carriles, terroristen som bland annat ligger bakom ett sprängdåd mot ett civilt 
kubanskt flygplan då alla ombord omkom. Nyligen arrangerade CANF en bankett i Miami 
för att hylla massmördaren Carriles! Denne manade åter till våld mot Kuba. SILC har nära 
kontakter med dessa exilkubanska grupper i Miami. Men de är tydligen rumsrena nog för 
att få ställa ut på IT! 
 
Vi vet inte om det är okunnighet, brist på civilkurage eller bådadera som ligger bakom 
avslaget att i demokratins namn hindra en avvikande syn från att komma fram på 
Bokmässan. Vi hoppas givetvis att beslutet omprövas. Oavsett vilket kommer vi att med 
allt större kraft stödja Kuba och därmed också stödja de mänskliga rättigheterna i världen! 
 
”I tider av omfattande bedrägeri är det revolutionärt att säga sanningen” George Orwell. 
 
 
Martin Österlin, ordförande i Svensk-Kubanska Föreningen 
 
Zoltan Tiroler, vice ordförande i Svensk-Kubanska Föreningen, gruppmedlem i TCO-
rådets internationella arbetsgrupp i Jönköpings län 


