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Människorättsdagen
10 december

FNs landrepresentant på Kuba, Susan McDade gratulerade ö-
riket på Människorättsdagen för dess respekt för mänskliga
rättigheter. Under en presskonferens på FN-kontoret i Havanna
tog McDade upp den kostnadsfria och allmänt tillgängliga
hälsovården, och rätten till kostnadsfri utbildning på alla
nivåer.  Hon noterade också de ansträngningar som görs för
livsmedelsförsörjningen för alla och regeringens politiska vilja
och respekt för dessa och övriga mänskliga rättigheter. Hon
framhöll också att Kuba valdes in från första stund – med mer
än 2/3 av FNs medlemsröster – i FNs ny Människorättråd.
ACN 071211, översättning Eva Björklund

Kuba undertecknar människorättsavtal

Utrikesminister Felipe Perez Roque tillkännagav den 10 december
att Kuba i mars 2008 kommer att underteckna FN-avtalen om
Ekonomisk, Sociala och Kulturella Rättigheter och om
Medborgerliga och Politiska  Rättigheter. Han framhöll att de
rättigheter som ingår i dessa avtal skyddas och tillämpats i den
kubanska lagen sedan länge. Att det först nu blivit möjligt för
Kuba att formellt underteckna dessa avtal beror på att tills
nyligen har USA kunnat använda FNs Människorättskommission
som inkvisition mot Kuba och andra länder som gjort uppror
mot imperiets självpåtagna överhöghet. ”Denna situation
ändrades radikal med inrättandet av det nya Människorättsrådet,
där Kuba ingår som grundare och medlem med stöd av 2/3 av
FNs medlemsländer”, sa Perez Roque.  Av samma skäl har Kuba
motsatt sig den diskriminerande behandling som USAs
maktmedel tvingat fram mot Kuba med en särskild MR-
rapportör för Kuba. Men nu kommer Kuba att 2009 öppna sina
dörrar för det nya Människorättsrådets utsända för regelbunden
granskning av MR-respekten på ön. Han insisterade samtidigt
på att Kuba inte håller några politiska fångar och upprepade
att de som dömts för samarbete med USA mot betalning inte
kan betraktas som sådana.  Han sa att Kubas beslut nu
”uttrycker vår vilja att samarbeta fullt ut med FN på grundval
av respekt för vår nationella självständighet och det kubanska
folkets rätt till självbestämmande”.
Han uppmanade samtidigt USA att efterleva kravet från 184
medlemsländer att häva blockaden mot Kuba samt att stänga
tortyrlägret på den ockuperade Guantanamobasen, utlämna
terrorister Posada Carriles till Venezuela och frige den fem
kubanska terroristbekämparna från sina orättfärdiga
fängelsestraff.
ACN 071210, översättning Eva Björklund

FN lovordar Kubas mänskliga utveckling

Susan McDade, chef för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i
Havanna gratulerade, på onsdagen Kuba till plats 51 i FN:s
rapport om mänsklig utveckling, Human Development Report
2007-2008.
”Kuba investerar sina resurser i människors välfärd och det
förtjänar gratulationer”, sa McDade, som är FN:s samordnare
av FN:s samarbete med och stöd till Kuba. Under
presskonferensen på det internationella presscentret i Havanna,
berättade McDade för inhemska och utländska journalister att
detta är anledningen till att Kuba har nått så höga nivåer av
mänsklig utveckling, en indikator som baseras på faktorer som
medellivslängd, läs- och skrivkunnighet bland vuxna, andel
elever i grund- och gymnasieskolor, inkomstnivåer, bland
andra. Hon tillade att klimatförändring är en av de faktorer som
har en mycket negativ inverkan på mänsklig utveckling,
eftersom torka, översvämningar och stormar bidrar till att öka
ojämlikheter, framför allt i underutvecklade länder och särskilt
i de små öländerna i Karibien. UNDP:s rapport tillkännagavs
under ett känsligt läge i förhandlingarna om ett klimatavtal
efter 2012, när Kyoto-fördraget, som begränsar utsläppet av
växthusgaser i de utvecklade länderna, upphör att gälla.
Studien är kopplad till kampen mot klimatförändringar och
innefattar en lista på 177 länder.
ACN 071206, översättning Arrhed/Lennartsson

Kubanska kvinnor för fred, mot krig, för utveckling, för
jämställdhet, aldrig synliga i media utanför Kuba, just därför.

Barnadödlighet 2007 blev 5,3 per tusen levande födda,
lägst i världsdelen.
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Vitklädda damer och gröna dollar

USA låg bakom och backade upp nya provokationer söndag
och måndag 9-10.12 på två platser i Havanna.  En grupp kvinnor
kända för sina nära band med USA:s intressekontor i Havanna
genomförde en protestpromenad längs 5:e Avenyn framför
kyrkan Santa Rita de Casia, med stöd av några utlänningar med
turistvisa som kommit till Kuba särskilt för detta. På måndagen
genomförde en mindre grupp en liknande provokation i parken
Villalon i Vedado framför teatern Amadeo Roldan. Vid båda
tillfällena konfronterades demonstranterna av arbetare,
studenter och boende i området. Bakom provokation låg
tanken att utnyttja ”dagen för mänskliga rättigheter” för att
trappa upp den omstörtande verksamheten mot Kuba som
bedrivs av USA:s regering via dess diplomatiska representation
i Havanna och i samarbete med den anti-kubanska maffian i
södra Florida.
Under 2007 har tjänstemän på USA:s intressekontor i Havanna
hållit över 300 möten med de kubaner som står på dess
avlöningslista med mål att störta den kubanska revolutionen.
Under de senaste veckorna har verksamheten trappats upp
med olika medel, via radiosändningar och hemsidor med
uppmaningar att utnyttja människorättsdagen den 10 december
för ett publicitetsjippo i hopp om att kunna visa världen en bild
av en förmodad aktiv inhemsk opposition.
Lugnt och beslutsamt hindrade folk i omgivningen de båda
provokationerna med få deltagare från att lyckas och de
ebbade snart ut. Femtekolonnarnas mål är att få favörer som
underlättar deras invandring till USA trots deras brottsregister.
Timmar efter den andra aktionen avslöjades de nära banden
mellan Washington och deras lakejer på Kuba. De som deltagit
fortsatte hem till USA-tjänstemän i en villa i Miramar för

förfriskningar. De fortsatte sedan hem till chefen för
intressekontoret, Michael Parmly, som belönade dem för deras
tjänster och uppmuntrade dem att fortsätta, med hjälp av en
ny budget på 45,7 miljoner dollar, som nyligen antagits av
USA:s kongress. Granma 071211, översättning Arrhed

Efter protestpromenaderna belönas femtekolonnarna för
sina insatser  hemma hos en av tjänstemännen på USA:s
intressekontor.

Det dags att ön återgår till ... respekt för mänskliga rättigheter ... och rättsäkerhet! Har ni tänkt stänga Guantanamo?


