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Pressfrihet i ?diktaturen? Kuba och ?demokratin? Colombia

Pressfrihet i ?diktaturen? Kuba och ?demokratin? Colombia
I Colombia har på mindre en månad registrerats 165 kränkningar av pressfriheten: 59 övergrepp, 31 hot och 6 olagliga anhållanden.
Dessutom dussintals trakasserier och hinder för det journalistiska arbetet.
Men vad bekymrar pressorganisationen Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)? Att några demonstranter ?med våld öppnade
dörrarna till Canal RCN? och att ?pressfriheten allvarligt påverkats av det myckna våldet.?
Enligt höjdarna för Latinamerikas privata medier ?undertrycks? och ?stigmatiseras? oberoende journalister?. Var? Nej, inte i
Colombia. Utan det har du säkert redan gissat. I Kuba förstås!
Ett land där det under de drygt 60 åren efter revolutionen inte förekommit ett enda mord på någon journalist. Men där köpta
journalister, med miljonstöd från USA, straffas. Något som används för att rättfärdiga den kriminella belägringen av ön.
SIP och USA:s regering kräver att Kuba respekterar deras avlönade journalister. Men om Colombia säger de bara att ?de uppmuntrar
landets regering att lokalisera de som försvunnit under protesterna så snart som möjligt.?
?Uppmuntra? Colombia vars polis slår ner journalister och mördar demonstranter. [En poliskår som Sveriges regering skickar
svenska skattepengar till] Medan Kuba utsätts för krav, hot och sanktioner, fast landet använder samma lagar mot yttre inblandning
som USA har. Hur länge ska hyckleriet tolereras?
Libertad de prensa en Cuba y Colombia
Cubainformacion 210609
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SOLIDARITET MED KUBA!
HÄV BLOCKADEN!
KANYLER TILL KUBA!
Nu driver vi kampanjen ?Kanyler till Kuba?, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.
GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 ? 0 ELLER Swish 123 182 37 72
Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!
Bli medlem i Svensk-Kubanska!
Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)
Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 ? 0
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