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Ledare
EN SPÄNNANDE TID

Säga vad man vill om tillståndet i världen, 
men att vi lever i en omvälvande tid är det 
nog få som förnekar. Att den unilaterala 
världen, med USA som enda stormakt, 
är på väg mot sitt slut inser också många 
borgare. Samtidigt utnyttjar Imperiet 
sin makt maximalt och svingar vilt med 
förödande sanktioner och blockader mot allt 
misshagligt.

Sverige hör till de lydigaste och mest 
trogna undersåtarna. Ett av få länder som 
har kvar trupp i Afghanistan, ett land som 
nu genomför en våldsam upprustning till 
NATO:s önskenivå och garanterar USA:s 
trupper säkerhet för transporter från Norge 
österut. (Var det någon som nämnde ordet 
”neutralitet”?) För det har ju visat sig vara 
mer militär vi behöver för att bemöta Covid, 
miljöförstöring och utarmningen av vård, 
skola, omsorg. Eller hur?

För att göra detta möjligt spelar medier 
en avgörande roll. Var finns den kritiska 
diskussionen om det ovan nämnda? Vilka 
medier ifrågasätter USA:s rätt att straffa 
andra länder, i strid mot FN-stadgan? 
Vem kopplar USA:s sanktioner mot Kuba 
och Venezuela till människors lidanden 
och död? Vilka protesterar mot USA:s 
bevisade utomrättsliga avrättningar med 
drönare, i motsats till de obevisade gång 
på gång misslyckade påstådda ryska 
förgiftningarna? Vem hör idag om USA:s 
tortyrläger i Guantánamo, där fångar 
fortfarande hålls och torteras? Hur beskrivs 
det dagliga dödliga våldet i de USA-stödda 
högerregimernas Chile, Brasilien, Colombia 
mot den egna befolkningen? Inte alls.

Men tänk om vänstern tog makten i dessa 
länder; då skulle vi få fylliga, upprörda 
och fördömande rapporter. Ann Linde 
skulle ropa på sanktioner. Och skulle 
det inte finnas några brott vore det inget 
problem. För då skulle västerländska 
underrättelsetjänster se till att fabricera 
sådana och medierna skulle rapportera dem 
som fakta. Hur stor skulle inte harmen bli 
över Saudiarabiens alla grova brott mot 
mänskliga rättigheter, men först om landet 
blir Kina-allierat.
 
Därför behövs Tidskriften Kuba. I 
all sin litenhet har den i över 50 års tid 
vidmakthållit solidariteten med Kuba och 
Latinamerika. En motståndets röst mot den 
rabiata propagandan. Totalt underlägsen 
i resurser och i alla avseenden utom ett: i 
motsats till de stora bolagsmedierna står vi 
på folkens, solidaritetens och rättvisans sida. 

Faktiskt har vi anledning att fira, kanske 
inte så ofta, men ibland. Som nu med 
återinförandet av demokrati och folkstyre 
i Bolivia efter den förkrossande valsegern 
för socialistpartiet MAS. Och veckan efter, 
segern i den chilenska folkomröstningen. 
SvenskKubanska har bidragit, så gott vi 
kunnat, med opinionsbildning och fakta. En 
viktig seger för Bolivia, Chile, Latinamerika 
och den progressiva mänskligheten. En 
uppmuntran för oss att kämpa vidare.
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Den nya segern har stor 
betydelse, inte bara för 
bolivianerna, utan för hela 
regionen. Den innebär en 
kraftig vitamininjektion för 
vänstern och ett svidande 
nederlag för högern. 
Att se våldsverkaren, 
kvinnomisshandlaren, 
rasisten, gangstern och förra 
årets kuppmakare Fernando 
Camacho stå och torka tårarna 
under röstsammanräkningen 
kunde inte annat än värma ett 
vänsterhjärta. Samma bittra 
kalk har OAS´/USA:s man Luis 
Almagro, högerkandidaten 
Mesa och kuppresidenten Añez 
fått svälja. Och vad återstår 
annat för kuppregimens 
inrikesminister Murillo, 
gorillan (ursäkta alla gorillor) 
som beordrade massakrer på 
demonstranter efter kuppen 
2019 och som ville skjuta alla 
opponenter, annat än att ta 
nästa flyg till Miami? Det 
tillsammans med de 350 andra 
kuppmakarna som Añez bett 
om visum för från husbonden 
i Washington. De får fylla på 
med fler korrupta avdankade 
politiker i Miami, världens 
mest terroristtäta stad.
Vi vet att högern inte frivilligt 
kommer att finna sig i 

nederlaget. Fascisterna 
hävdar redan att det var 
valfusk, trots att det var 
kuppregimen som utsett 
valmyndigheten. MAS-
regeringen kommer att utmålas 
som ”auktoritär”, de fascistiska 
grupperna trakassera och 
misshandla fattiga, ekonomin 
saboteras, planer kommer att 
smidas på USA-ambassaden 
och Sydkommandot 
mobilisera. 

För Latinamerikas ”lill-
Trump”, Brasiliens Jair 
Bolsonaro, är resultatet i 
Bolivia en käftsmäll. Bolsonaro 
var bland de första att erkänna 
kuppregimen för ett år 
sedan, med vilken han haft 
nära relationer. Hans styre i 
Brasilien är djupt impopulärt. 
Motarbetandet av de fattiga; 
av de jordlösas rörelse MST; av 
svarta, kvinnor, HBTQ-rörelsen 
och andra grupper; det 
eskalerande våldet; skövlandet 
av Amazonas; de allt djupare 
avgrundsdjupa klassklyftorna, 
allt bidrar till en folklig vrede. 
Om vänstern får en chans 
i nästa val bör de ha stora 
möjligheter att återkomma 
till makten som olagligt 
berövades dem. Det efter att 

först Arbetarpartiets sittande 
president, Dilma Rousseff, 
avsattes i en parlamentarisk 
kupp, s.k. ”law-fare”. För 
övrigt utan några protester från 
svenska UD, trots den oficiellt 
”feministiska utrikespolitik”. 
När det inte räckte för att 
hindra vänsterns återkomst 
burade man in Arbetarpartiets 
presidentkandidat Lula 
da Silva på uppdiktade 
anklagelser. Skandal efter 
skandal skakar Bolsonaro. 
Är det inte hans söner som 
är inblandade i mord och 
korruption, så är det hans 
senator som ertappas med 
svarta miljoner, gömda i 
kalsongerna!

Också de andra 
högerregeringarna i området, 
länder som Colombia, 
Chile, Ecuador, Haiti och 
Honduras, har skakats av 
stora demonstrationer och 
protester under det gångna 
året. Protesterna har mötts 
med extremt övervåld. I 
Colombias fall dessutom med 
flera massakrer. Ett våld som 
medierna i Sverige förtiger, 
liksom de tiger om MAS´ 
valseger i Bolivia. 
Ursprungsbefolkningen 
marscherar mot Bogotá i 
protest mot alla morden, 
och colombianer, också ur 
medelklassen, ger dem sitt 
stöd. 
     I Chile begravs äntligen, 
efter enorma demonstrationer, 
Pinochetdiktaturens grundlag.  
     Slutligen är själva Imperiet 
i kris. Borgarna i Sverige 
förfasas över det som händer i 

Kastbyar eller vänstervindar i Latinamerika?

Att folken är en kraft som de härskande fruktar 
illustreras av det nyligen hållna valet i Bolivia. 
Högern tog makten i en kupp i november 2019. Några 
nya val ville de inte ha. Men folket organiserade och 
genomförde kraftfulla aktioner som lamslog landet 
och tvingade fram ett nyval. Ett val som kom att 
bekräfta att folkets majoritet vill ha en socialistisk 
regering. 

KRÖNIKA

Text: Zoltan Tiroler
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USA, ett land som sakta smulas 
sönder och där presidentvalet 
har blivit en tragikomisk teater. 
Den skendemokratiska idiotin 
har nått katastrofala nivåer, 
även om ”USA-podden” och 
allsköns experter i svenska 
medier försöker behandla 
valrörelsen som vore den 
seriös, och inte som den parodi 
på demokrati, som den är. 
     Dessa överklassens medier 
som inte vill rapportera om 
vänsterframgången i Bolivia, 
och där inte en enda av 
dem (lika lite som Sveriges 
utrikesminister Ann Linde) ber 
om ursäkt för sina motbevisade 
påståenden om valfusk i 2019 
års presidentval i Bolivia. 
Vänstern däremot kan, 
åtminstone tillfälligt, jubla.  

Den latinamerikanska 
integrationen, som haltat 
svårt de senaste åren, har 
fått en ny impuls. Bolivia 
kan återgå till det solidariska 
samarbetsprojektet ALBA 
och återknyta till de 
progressiva regeringarna i 
Venezuela, Kuba, Nicaragua 
och flera karibiska ö-stater. 
De kubanska läkarna kan 
åter rädda liv i eftersatta 
områden i landet. Bolivia 
kan återinträda i Unionen 
för Sydamerika, UNASUR. 
Bolivia kommer med all 
sannolikhet att omgående 
lämna Limagruppen, vars 
enda uppgift är att störta 
Venezuelas regering. Likaså 
kommer en reaktionär röst i 
OAS, ett viktigt verktyg för 
USA-imperialismen, att tystna 
och ersättas av en radikal 
sådan. För de av sanktioner 
hårt drabbade Venezuela, Kuba 
och Nicaragua är framgången 
moraliskt stärkande och den 
försvagar krigsalliansen som är 
riktade mot dessa länder. 
     Argentina, med sin center-
vänsterregering som 

ställt upp för den störtade Evo 
Morales, får nu en god granne 
att samarbeta med. Mexikos 
center-vänsterregering 
stärks, liksom flera karibiska 
ö-nationer. 

Efter vänstersegern i Bolivia 
och Chile väntar val i Brasilien, 
Paraguay, Venezuela och 
Ecuador inom de närmaste 
månaderna. Vem vet, vi är 
kanske vittnen till en historisk 
vändning som verkade 
osannolik för bara några 
veckor sedan. 
     Det bolivianska folket har 
två gånger inom ett år visat 
vad det vill. Den fullständigt 
överlägsna valsegern, med 
drygt 55 procent av rösterna 
och drygt 26 procents 
marginal till nästa kandidat, 
omöjliggjorde försöken till
valfusk. Det som återstår 
för Imperiet är en militär 
intervention, som en del i 
en plan ”Condor 2”, som 
Ecuadors förre president Rafael 
Correa varnar för.                
     ”Condor” var den plan som 
USA och militärdiktaturerna 
genomförde på 1970- och 
80-talen för att fysiskt utrota 
vänstern. Ska de våga försöka

göra om det? Folklig 
mobilisering är vad de mäktiga 
är mest rädda för. 

Tidningar, tankesmedjor, 
fördummande TV, film, 
sociala medier och tusen andra 
sätt att kontrollera massorna 
är absolut nödvändigt för de 
mäktiga. Ibland räcker inte ens 
det. Ett enat och mobiliserat 
folk är oövervinnerligt. Det 
är lärdomen från Bolivia. Det 
är också lärdomen från det 
socialistiska Kuba. 

Foto: Chiplanay/pixabay.com

”Hellre dö än att leva som slav”
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Labourparlamentikarikern Richard Burgon: 
”Bolivia - att lära av erfarenheterna”

Nedan återger vi ett i Labour Outlook den 
25 oktober publicerat tal som den brittiske 
parlamentsledamoten Richard Burgon 
efter den bolivianska vänsterns överlägsna 
valseger höll på ett möte arrangerat av 
solidaritetsorganisationen Friends of  Bolivia. 
Richard Burgon är parlamentsledamot för det 
brittiska socialdemokratiska partiet Labour. 
Han representerar i det brittiska parlamentet 
sedan 2015 Leeds östra valkrets. Åren 2016-
2020 ingick han i Jeremy Corbyns och Labours 
skuggkabinett, som justitieministerkandidat.
     Burgons anklagelser mot USA:s och 
Storbritanniens konservativa regeringar 
för deras stöd till den bolivianska högerns 
kuppmakare kan tyvärr också riktas mot den 
svenska regeringen. Utrikesminister Ann Linde 
valde att godta de lögner om “massivt valfusk” 
som fördes fram av högern i Bolivia, Vita 
Huset och Downing Street. Att det handlar om 
lögnaktiga anklagelser för att bana vägen för 
den politiskt reaktionära militärledningen har 
idag slagits fast av seriösa valanalytiker, och till 
och med av de stora tidningarna i USA.

De svenska medierna valde i mycket hög 
utsträckning, liksom vår socialdemokratiska 
utrikesminister, att i samband med kuppen 
verka som den bolivianska högerns 
och Vita Husets ekon. Den bolivianska 
överklassregeringens öppet rasistiska retorik 
och brutala attacker rubbade aldrig den 
gentemot den bolivianska vänstern hånfulla 
attityden.

Dödandet som pågått under 2020 har i svenska 
medier kommenterats med tystnad. Tyst har 
också den svenska utrikesministern varit. Så 
sent som på valdagen den 18 oktober skrev 
Aftonbladet om det “omtvistade” valet 2019. 
Och spekulerade om valutgången skulle 
komma att innebära “att Bolivia bryter med 
arvet efter Morales”. Efter vänsterns valseger 
har svenska medier varit bedövande tysta. 
Också den latinamerikanska högerns pratglada 
liberala megafoner, som riksdagsledamoten 
Fredrik Malm och “Civil Rights Defenders” Eric 
Jennische har valt tystnaden. 

                    
         Den enorma folkliga mobiliseringen var nyckelfaktorn bakom socialisternas överlägsna seger
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RICHARD BURGON:
Den enorma segern för den socialistiska 
kandidaten Luis Arce i presidentvalet 
signalerar inte bara en ljusare framtid för det 
bolivianska folket, utan inger också progressiva 
rörelser i hela världen hopp.
      Jag vill gratulera den nye presidenten Luis 
Arce, Evo Morales och alla medlemmar i det 
socialistiska partiet MAS. Jag vill särskilt hylla 
den modiga kampen och det motstånd som det 
bolivianska folket visade under det senaste året 
efter militärkuppen.
      Dessa val vanns under och trots ett 
utbrett förtryck. Sedan förra årets kupp och 
inför valet, har det förekommit omfattande 
våld och skrämsel mot MAS. Det innefattar 
försök att hindra deras kandidater från att 
ställa upp, att fängsla aktivister, ledare för 
ursprungsbefolkningen och fackföreningar, 
liksom direkt våld från fascistiska gatugäng.
Vi får aldrig glömma att människoliv har gått 
förlorade i denna kamp mot militärdiktaturen.
      Vänsterns seger var resultatet av en enorm 
kamp från Bolivias socialister, fackföreningar 
och ursprungsfolkens rörelser. Faktum är att 
valen bara genomfördes efter det att folket 
i augusti organiserat en generalstrejk, och 
dessutom landsomfattande vägblockader.
Inför förtrycket har den bolivianska vänstern 
visat stort mod. Ännu en gång bevisade 
den folkliga vänstern att demokrati, rättvisa 
och jämlikhet enbart kan vinnas genom 
kamp, folkliga landvinningar vilka aldrig av 
överklassen överlämnas frivilligt.
      Att den internationella vänstern erbjuder 
Bolivia solidaritet är av största vikt. Jag 
tror dessutom att det är viktigt att den 
internationella vänstern lär sig av det 
bolivianska folkets seger. 
      En viktig lärdom från Bolivia är att vi 
måste bygga rörelser såväl innanför som 
utanför parlamentet – vi måste förena den 
parlamentariska kampen med gräsrotsrörelsen. 
Den politiska kampen med den fackliga. Det är 
så vi kan få till förändring.
      En annan lärdom är vikten av att fortsätta 
kampen för rättvisa och en bättre värld, trots 
bakslagen och motgångarna som våra rörelser 
möter. Ibland, när förändring verkar så gott som 
omöjlig, kan den vara närmare än vi tror.

Kampen mot nyliberalism och auktoritära 
politiska regimer
Valresultatet visar att två årtionden efter 
uppkomsten av en omfattande socialistisk 
vänsterrörelse i Latinamerika kan högern 

fortfarande inte vinna folkligt stöd för sitt 
marknadsfundamentalistiska projekt, som går 
ut på privatiseringar och nyliberalism. Det är 
därför som nyliberalism och auktoritärt politiskt 
styre allt mer går hand i hand.
      Precis som Evo Morales förutspådde så 
började kuppregimen att ta tillbaka många av de 
progressiva framgångar som Bolivia uppnått det 
senaste årtiondet. De plundrade den kollektiva 
välfärden genom att privatisera statligt ägda 
företag som Evos regering hade nationaliserat 
för att Bolivias ekonomi skulle växa. Tidigare i 
år kom en förordning om att privatisera el- och 
telekommunikationer, och till och med delar av 
hälsovård och utbildning.
      De katastrofala följderna av att införa 
nyliberala lösningar visade sig också i den 
bolivianska högerregeringens skrämmande 
svar på Covid, vilket ledde till att landet nu har 
ett av de högsta dödstalen i världen, medan 
befolkningen kämpar för att få tillgång till mat 
och mediciner.
      Den enkla sanningen är att denna nyliberala 
politik är impopulär och det är anledningen till 
att högern var tvungen att förlita sig på kupper, 
våld och förtryck i Bolivia.
 
Högerns anti-demokratiska karaktär 
i Latinamerika klargjordes också av det 
faktum att den valde som sin kupp-president 
någon som betecknade Bolivias majoritet 
av ursprungsbefolkning som “sataniska”. 
Kuppmakarna rasistiska attityd kontrasterade 
totalt mot utvecklingen under Evo, då landets 
första ledare från ursprungsbefolkningen 
gjorde det möjligt för den så länge exkluderade 
majoriteten att äntligen stiga in på scenen.
      Det är inte bara i Bolivia som högern saknar 
förmåga att vinna ett val för sin nyliberala 
agenda; i Brasilien fängslades Lula  – eftersom 
den brasilianska högern visste att den inte 
kunde vinna i fria och rättvisa val. Av samma 
anledning förbjöds i Ecuador nyligen Rafael 
Correa att delta i de kommande valen.

Sanningen är – oavsett hur obekväm den är 
för högerns hejarklack här i Europa – att i 
Latinamerika är det högerns nyliberala rörelser 
som utgör det största hotet mot demokrati och 
mänskliga rättigheter.
      Ytterligare en viktig lärdom från Bolivia 
är att det avslöjar lögnen om att socialism inte 
kan vara framgångsrik. Valet visar inte bara 
nyliberalismens misslyckande, utan också 
socialismens framgångar.
Resultaten från Morales regering var 

                    
         Den enorma folkliga mobiliseringen var nyckelfaktorn bakom socialisternas överlägsna seger
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enastående, med kraftiga sociala och 
ekonomiska förbättringar för dem som så 
länge hållits utanför. Landets BNP växte med 
i genomsnitt 5 procent om året under Evo, och 
arbetslösheten låg långt under genomsnittet för 
regionen. Viktigt är också att notera att folkets 
breda lager fick del av tillväxten – andelen av 
befolkningen som levde i fattigdom nästan 
halverades och antalet i extrem fattigdom 
minskade ännu mer. Minimilönerna ökade 
mångdubbelt.
      Det gjordes massiva sociala investeringar 
för att ta itu med problem som årtionden 
av kolonialism och nyliberalism byggt upp. 
Enorma ökningar skedde inom den allmänna 
hälsovården och utbildningen. Elektricitet 
nådde ett stort antal bostäder på landet, 
speciella insatser halverade barnadödligheten 
och en särskild utbetalning till hundratusentals 
äldre, som annars inte skulle få någon pension, 
gjordes.

Allt detta och mer därtill är orsaken varför 
Evo Morales och hans koalition av anhängare 
vann så många val och varför MAS vann 
igen. Orsaken var att dess socialistiska politik 
levererat till de många.

Vikten av internationell solidaritet
Ytterligare en viktig erfarenhet gäller vikten av 
internationell solidaritet. Efter kuppen fick Evo 
skydd i Mexiko, som nu har en vänsterregering. 
Mexikos regering agerade modigt för att få ut 
Evo levande från Bolivia och gav honom politisk 
asyl. Därefter reste Evo till Bolivias grannland 
Argentina, där vänstern vann valet i slutet på 
förra året. Argentinas regering har inte bara 
genom att ge skydd varit aktiv. Den har också 
utövat tryck till stöd för respekt gentemot det 
bolivianska folkets önskan om demokrati.
På valdagen blev deltagandet av ett stort 
antal internationella observatörer, från bland 
andra Progressive International och Brasiliens 
Arbetarparti, till hjälp. Insatserna satte tryck på 
Bolivias kuppregering. Vilket tvingade den till 
att respektera valresultatet.
      Allt detta visar vikten av en kontinuerlig 
internationell solidaritet. Det visar varför vi 
måste se till att bygga en vänster som erbjuder 
stöd, och som samtidigt lär av den i hela världen 
pågående kampen. Kampen mot kapitalismen 
är en global kamp.

Om utrikespolitisk moral
I motsats till den progressiva solidariteten 
i Latinamerika har vår regering [den 
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brittiska] och USA:s regering agerat skamligt. 
Deras agerande var i bästa fall att ignorera 
händelserna, och i värsta fall hjälpte de till att 
befästa en militärledd kuppregering.
      När kuppen inträffade sa USA att 
avlägsnandet av Evo Morales var ett “viktigt 
ögonblick för demokratin” och att “USA 
applåderar Bolivias militär för att det följer 
sin ed.” I USA spelade den Washington-
dominerade Organization of American States 
(OAS) en nyckelroll i rättfärdigandet av kuppen 
2019; genom att sprida ogrundade påståenden 
om valfusk från Evo Morales sida. OAS använde 
medvetet en felaktig tolkning av de preliminära 
valresultaten, en tolkning som upprepade 
gånger visat sig vara felaktig – för att skapa 
förutsättningarna för störtandet av Morales och 
hävda att det på sätt och vis därför inte var en 
kupp.  Vår regering var inte mycket bättre. 
Den spädde på de falska påståendena från OAS 
och i sitt officiella uttalande så gratulerades 
kuppresidenten.
      När kuppen skedde förra året och jag själv, 
Jeremy Corbyn, Diane Abbott och andra erbjöd 
solidaritet, attackerades vi av de konservativa 
och deras allierade. Utrikesministern Dominic 
Raab anklagade Jeremy Corbyn för att “sätta 
marxistisk solidaritet före demokrati”!

Allt detta visar varför vi måste stärka vår kamp 
för en ny och etisk utrikespolitik. Alldeles för 
ofta står vår regering på fel sida när det gäller 
global rättvisa och jämlikhet.
Under de kommande veckorna kommer Bolivias 
regering att stå inför nya utmaningar och 
opposition. 
• Från internationella finansiella institutioner, 

som är missnöjda på grund av den nya 
regeringens planer att lämna nyliberalismen. 

• Från den inhemska oppositionen och 
överklassen som är missnöjda med en politik 
som vill fördela Bolivias rikedomar mer 
rättvist. 

• Från fascistiska organisationer 
som är missnöjda med att Bolivias 
ursprungsbefolkning får makt. 

• Från Washington som gräms över att en 
regering valts om vill följa en självständig 
väg i en region som USA fortfarande 
betraktar som sin bakgård.

Nu firar vi denna seger för det Bolivianska 
folket. Men i de kommande veckorna och 
månaderna är det oerhört viktigt att vi 
också fortsätter att erbjuda solidaritet till det 
bolivianska folket,  som  kommer att fortsätta att 
erbjuda oss hopp!

   
    Bolivias nyvalde president Luis Arce (till vänster) från socialistpartiet MAS 
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Bolivia: MAS åter vid rodret – 
Vilken blir kursen?

För ett år sedan tvingade 
den bolivianska högern, 
med militärens och polisens 
hjälp, president Evo Morales 
att avgå. Morales och hans 
parti MAS hade vunnit valet, 
men genom påståenden om 
valfusk tog högern istället över. 
Anklagelserna om valfusk fick 
stöd av den USA-kontrollerade 
organisationen för amerikanskt 
samarbete, OAS, och av 
borgerliga högerregeringar i 
hela världen. Även Sveriges 
utrikesminister Ann Linde fann 
kuppen helt rimlig.
      Däremot fördömdes 
kuppen av demokraterna 
Bernie Sanders och Alexandria 
Ocasio-Cortez i USA och av 

den brittiske Labour-ledaren 
Jeremy Corbyn. Oberoende 
bedömare har efteråt slagit 
fast att inget valfusk förekom, 
och  Morales var den legitime 
segraren. 

I årets val den 18 oktober 
vann MAS en förkrossande 
seger med Luis Arce som 
presidentkandidat, och 
partiet verkar få majoritet i 
parlamentets båda kamrar. 
Arce fick i första omgången 
55 procent av rösterna enligt 
vallokalsundersökningar. 
Center-högerkandidaten 
Carlos Mesa fick knappt 29 
procent och extremhögerns 
Fernando Camacho fick 14 

procent. Fernando Camacho 
leder en högerkristen och 
våldsinriktad rörelse med 
jordägarna på låglandet som 
bas. Den är extremt fientlig mot 
ursprungsbefolkningen.
      Både Arce och Morales 
har gjort uttalanden om den 
inriktning de nu vill se. De 
menar att man bör sträva 
efter en regering inriktad på 
nationell enighet och försoning. 
Dessa uttalanden kan tolkas 
på olika sätt. Att poängtera att 
hatet måste bort efter en period 
där högern på ett just hatiskt 
sätt agerat mot folkrörelserna 
och vänstern är en bra 
markering.

Med nationell enighet kan 
man dock mena väldigt 
olika saker. Att söka dialog 
med de delar av städernas 
medelklass, som egentligen 
inte tjänar på en högerpolitik 
men som högern lyckats 
vända mot MAS, är säkert 
rätt. Högern spelade på att 
många tjänstemannajobb gått 
till tidigare diskriminerade 
från ursprungsfolken och en 
stor dos av rasism kom till 
användning i propagandan. 
Men högern kunde också 
peka på verkliga problem som 
korruption och mygel.
Om man med nationell enighet 
menar politiskt samarbete 
så blir frågan: Med vem? 
Fernando Camachos parti 
Creemos (Vi Tror) kan ju inte 
komma på tal. Carlos Mesas 
Comunidad Ciudadana är en 
borgerlig samling. Kan delar 
av den vinnas över till den 
politik som MAS borde slå in 

Text: Peter Widén

I valet den 18 oktober vann MAS en förkrossande 
seger med Luis Arce som presidentkandidat. MAS 
uttalade ambition är att bilda en regering inriktad 
på nationell enighet och försoning. Vi får verkligen 
hoppas att “en bred regering” kommer att betyda att 
samla folkliga rörelser för en eko-socialistisk politik, 
snarare än att samla delar av borgarklassen runt 
en politik som är exportinriktad och förödande för 
naturen.

DISKUSSION

      
           Bolivias nyvalde president Luis Arce
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på nu? Det är mycket svårt att 
se. Däremot bör ett samarbete 
utvecklas med folkrörelser av 
alla slag. Och då kommer vi in 
på de fel och misstag som Arce 
talar om.

När MAS vann valet 2005 såg 
man sig själva som ett politiskt 
instrument för folkrörelserna 
och som skulle skapa en 
ekonomi i samklang med 
Pacha Mama (Moder Jord). En 
ekologisk socialism med andra 
ord. Men redan i den andra 
perioden, efter valet 2009, när 
MAS hade en stabil majoritet 
började man glida bort från 
denna linje. 
      Under första 
mandatperioden bedrev 
högern en vulgär, brutal och 
rasistisk propaganda mot 
regeringen och Evo Morales. 
Under den andra avtog detta 
och MAS och högern röstade 
samstämmigt igenom en agro-
politik som helt gick i linje 
med storjordbrukarnas krav på 
röjning av skog och satsning 
på export. Borgarklassen såg 
hela tiden Morales som en 
främmande fågel som man på 
sikt ville bli av med – men för 
tillfället flöt samarbetet. 

Men när möjligheten dök upp 
2019 så kastade man in sina 
resurser bakom de krafter som 
med alla medel ville störta 
Morales och MAS. Militären 
hade under lång tid accepterat 
Morales men 2019 blev den 
avgörande i störtandet av 
honom. Bolivias militärapparat 
har nog världsrekord i kupper 
och Morales taktik hade varit 
att hålla dem på gott humör.  
De fick all materiel de önskade, 
bra löner och exceptionella 
pensionsvillkor. 
      Ändå visade de 2019 sin 
grundläggande förankring 
i den borgarklass som 
officerarna rekryteras ur och 
till vilken de är bundna med 

tusen band.
      De folkrörelser som varit 
avgörande i Vattenkriget 
1999, mot privatiseringen 
av vattendistributionen 
och i Gaskriget, kampen 
för nationalisering av 
naturresurserna, klarade nu 
inte att göra motstånd mot de 
ofta spontana mobiliseringarna 
av städernas medelklass.
      Bedömare inom den 
bolivianska vänstern menar 
att en avgörande faktor var att 
man övergav synen på MAS 
som det politiska instrumentet 
för de sociala rörelserna. 
      Utvecklingen gick i 
stället i motsatt riktning. 
Många viktiga krafter inom 
rörelserna rekryterades till 
parti- och statsapparaten. 
Rörelserna förtvinade allt 
mer och 2019 hade de, enligt 
dessa vänsterkritiker, blivit en 
skugga av vad de var innan 
2005. En partikultur där det 
primära var lojalitet mot 
partiledningen utvecklades. 
I stället för en hälsosam och 
fri debatt kunde vi se klara 
element av personkult kring 
Evo Morales. I strid med 
grundlagen lyckades man med 
en politisk manöver få Morales 
som presidentkandidat en 
fjärde gång 2019. 
      Om det är detta som Arce 
nu vill ställa under debatt 
när han säger att han vill “se 
över våra misstag” så är det 
välkommet. 

När det gäller nationell 
samling så kan man säkert en 
gång till nå enighet med stora 
delar av borgarklassen runt en 
politik som är exportinriktad 
och förödande för naturen. 
När regeringen efter 2011 
slog in på en sådan politik 
kom man i konflikt med flera 
urfolksgrupper om vägbyggen 
med mera. Stödet för MAS 
vittrade sönder, valsiffrorna 
sjönk och det möjliggjorde 

högerkuppen 2019. Vi får 
verkligen hoppas att “en bred 
regering” betyder att man nu 
lagar dessa revor och samlar 
alla som kan vinnas i en kamp 
för eko-socialistisk politik – så 
som målsättningen var 2005.

En sista viktig, avgörande 
fråga: Hur kommer den 
bolivianska borgarklassens 
militära våldsapparat att 
hanteras? Efter revolutionen 
1952 reducerades armén till 
arbetsbrigader som byggde 
vägar etc. Tragiskt nog fick den 
med tiden tillbaka sin militära 
kapacitet. Militärapparaterna 
i Latinamerika har alltid haft 
en enda motståndare, de egna 
folken. Nu står MAS inför 
uppgiften att skapa ett folkligt 
hemvärn. Och se till att den 
i borgarklassen förankrade 
officerskåren neutraliseras och 
på sikt avskaffas. Den oändliga 
raden av kupper och våld 
måste får ett slut.
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Representanter från femtio länder närvarar, 
varav tjugotvå statschefer, majoriteten från 
länder i tredje världen. Detta är mycket ovanligt 
för en statschef från ett litet och fattigt land. 
Jämför senast en mexikansk president dog - då 
kom inte en enda utländsk gäst. 

Hur kommer detta sig? 
Läser man svensk press får man sannerligen 
inga ledtrådar, men så har diskussionen 
sedan Castros bortgång också präglats av 
stor okunnighet, allmänt tyckande och 
historielöshet. Framför allt vad gäller 
Kubas roll internationellt. Aldrig tidigare och 
aldrig senare har ett litet, fattigt land i tredje 
världen spelat så stor roll i världspolitiken. 
Av naturliga skäl har det mesta stödet gått 
till Latinamerika - men vad som var relativt 
okänt fram till 1990-talet var Kubas bidrag till 
avkolonialiseringen av Afrika. 
      Algeriet, Kongo, Guinea Bissau, Zanzibar, 
Angola, Sydafrika, Zimbabwe och Namibia är 
bara några av  länder vars befrielserörelser fått 
ovärderlig hjälp av Kuba. Det är ingen slump 
att det var till Kuba som Nelson Mandelas 
första utrikesresa gick. Han sa då: ”Vem tränade 
vårt folk, vem gav oss resurser, vem hjälpte så 
många av våra soldater? Ni!”

Kubas första insats kom bara något år efter 
revolutionen, i Algeriet. Castro stödde den 
algeriska befrielserörelsen med 1500 gevär, 
maskingevär och granatkastare. Skadade 
algeriska rebeller fick vård på Kuba, som också 
tog emot föräldralösa flyktingbarn för att 
utbilda dem. Det fria Algeriets första president 
Ben Bella hyllade ofta Kuba med orden: 
’’Kubanerna har samma dröm som vi: i valet 
mellan att böja sig och stå rakryggade väljer de 
det senare.’’ 
      Men det var efter Che Guevaras rundresa i 
Afrika som engagemanget väcktes på riktigt. 

Då Kongo blev självständigt från Belgien 
1960 valdes Patrice Lumumba till president, 
vilket hotade både belgiska och amerikanska 
intressen. Kongo var då ett av två länder i 
världen som producerade kobolt. Det andra var 
Sovjetunionen. (Kobolt används bland annat 
till att tillverka atombomber.) Eisenhower gav 
då CIA order att göra sig av med Lumumba. I 
Jihan El Tahris film Cuba - une odyssée africaine 
berättar CIA-agenten Larry Devlin om hur han 
bland annat mottog förgiftad tandkräm för 
ändamålet. Efter att Lumumba infångats och 
misshandlats till döds av kongolesiska soldater 
hände dock något helt annat: folket gjorde 
uppror. USA var inte beredda att själva gå in 
med trupper utan föredrog en ’’ren lösning’’. 
Denna rena lösning var att kalla in hyrda 
legosoldater från Sydafrika och Rhodesia. 
Legosoldaterna kallades för ’’de vita jättarna’’ 
och såg det som sin uppgift att bevara vit 
överhöghet i Afrika. De fick frikort att tortera, 
massakrera och lyncha.
 
Kongos demkoratiska krafter bad om hjälp 
från omvärlden. De fick vapen från Sovjet, visst 
stöd från afrikanska länder - men bara ett land 
skickade män. Detta land var Kuba.
’’Vi kan inte skilja dem från kongoleser och de 
är otroligt populära’’ varnade CIA; förutom Che 
Guevara var så gott som alla kubanska soldater 
som åkte till Afrika svarta. Med ens blev skägg 
och cigarrer den senaste trenden i Brazzaville 
och rykten började spridas om att kubaner låg 
bakom uppror över hela Afrika.

Kuba skickade inte bara soldater. Då belgarna 
hade hållit befolkningen i okunnighet fanns 
vid friheten bara trettio universitetsutbildade 
och nio läkare i hela Kongo. Kuba skickade 
elva läkare, trots att detta var kort efter 
revolutionen och många läkare hade gått i 
exil. De organiserade en kampanj som på tre 
dagar vaccinerade 61 000 barn mot polio. 254 

Den 25 november 2016 avled Fidel Castro. Med anledning av hans bortgång skrev Kajsa 
Ekis Ekman en artikel som publicerades i KUBA 1/2017, och som också publicerades av 
Aftonbladet Kultur. Ekmans artikel är även en redogörelse för viktiga aspekter vad gäller 
den kubanska revolutionens internationalism. 
Kajsa Ekis Ekman är en av de journalister i vårt land som inte hukat och anpassat sig 
inför den ständigt pågående förtalskampanjen mot den kubanska revolutionen. Hennes 
artikel är väl värd att återpubliceras. Både med tanke på årsdagen av Fidels bortgång, 
och med tanke på den ständigt pågående kampanjen mot Kuba, orkestrerad av Vita 
Huset och medialt inflytelserika högerkrafter världen över.

Fidel Castro och revolutionens internationalism
Text: Kajsa Ekis Ekman
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''De tog några vapen, men inte alls lika 
många som vi hade velat ge dem. När 

kuppen kom fanns tillräckligt med vapen 
på vår ambassad för en batalj. Vi hade bett 

dem att komma och ta dem ett par veckor 
tidigare, men de kom aldrig.''

kongoleser fick också åka till Kuba och studera.
Trots det kubanska stödet förlorade dock 
demokratin i Kongo. Som forskaren Piero 
Gleijeses beskriver i sitt monumentala och 
mycket detaljerade verk Conflicting missions 
gjorde användandet av legosoldater ’’att 
Washington höll ner den politiska kostnaden 
för invasionen samtidigt som förtjänsterna 
var stora: en proamerikansk regering i Afrikas 
hjärta’’.

Men Kubas solidaritet med afrikanska 
befrielserörelser slutade inte där. Under hela 
sextiotalet var Kuba värd för konferenser där 
revolutionära ledare från Afrika, Asien och 
Latinamerika möttes. 
      Många var de som bad om hjälp och Castro 
gjorde vad han kunde. Han skickade tusen 
soldater att strida mot Israel på Golanhöjderna 
1967 och hundra instruktörer till Jemen.  
Till skillnad från vad många analyktiker trott, 
så rörde det sig inte om proxy-operationer 
sända av Sovjet. Det var helt och hållet Castros 
och Ches kontakter med afrikanska ledare som 
avgjorde var de skulle engagera sig, och i många 
fall fick Moskva veta det först senare. Inte heller 
handlade det om att sprida kommunismen. 
Majoriteten av de rörelser som fick stöd var 
främst antikoloniala.
      Som i fallet Guinea-Bissau. Amílcar 
Cabrals befrielserörelse mot den portugisiska 
kolonialmakten ville varken vara kommunistisk 
eller kapitalistisk och fick ekonomisk hjälp av 
många länder, däribland Sverige. Men det var 
Kuba i hela världen som stred vid dess sida. 
Cabral sade: ’’Jag tror inte på liv efter döden, 
men om det finns gläder sig våra förfäders 
själar, som togs till Amerika som slavar, åt 
att deras barnbarn har förenats och kämpar 
tillsammans för frihet.’’ 
      Många var de svarta kubaner som skrev 
till den kubanska regeringen och anmälde 
sig som volontärer. ’’Det var en vacker idé - 
vi befriade oss och åkte tillbaka till platsen 
där våra förfäder förslavats för att kämpa 
mot kolonialismen även där”, berättar en av 
kämparna i Paco Ignacio Taibo II:s bok El año 
en que estuvimos en ninguna parte. Den största 
insatsen i Afrika gjordes i Angola. Men än 30 000 
kubaner åkte till Angola mellan 1975 och 1976 
för att strida mot sydafrikas apartheidtrupper. 

Kissinger var förbluffad - han hade visserligen 
väntat sig sovjetisk inblandning, men inte detta. 
CIA hade talat om några få tekniska rådgivare, 
men plötsligt strömmade det in tusentals 

beväpnade kubaner, just när Sydafrika var på 
väg att krossa gerillan MPLA. Och de vann. 
Tillsammans besegrade angolaner och kubaner 
apartheids armé. Segern fick efterverkningar i 
hela världen och upprepades 1988 då Kuba åter 
slog tillbaka Sydafrika i Angola, vilket fick ett 
slut på apartheidregimens militära ambitioner 
en gång för alla. Kuba gjorde det inte för att 
skapa ett imperium eller för att få fördelar. 
Tvärtom kunde inblandningen ofta ske mot 
kubanska direkta intressen: Kuba försvarade 
Algeriet mot Marocko trots att Marocko var 
en stor köpare av kubanskt socker. Inte heller 
för att få goodwill: dessa operationer var 
topphemliga.

Naturligtvis gick lejonparten av hjälpen till 
Latinamerika. Över hela den latinamerikanska 
kontinenten: Venezuela, Colombia, Peru, 
Guatemala, Uruguay, Bolivia - fanns kubaner. 
Kuba kunde också ha bidragit till att stoppa 
Pinochets militärkupp. Då information nådde 
Castro om att en kupp planerades, erbjöd han 
sin hjälp. Castro sade i en tillbakablick:  

Priset blev 40 000 människors död och 
hundratusentals människor på flykt. Vem 
nämner att Castro var beredd att försvara den 
chilenska demokratin då världen såg på med 
armarna i kors?

Men den främsta hjälpen Kuba gett omvärlden 
har inte bestått av soldater, utan läkare. 140 
000 kubanska läkare har under åren åkt ut på 
internationella uppdrag. Genom Operación 
Milagro, som finansierades tillsammans 
med Venezula, har snart fyra miljoner 
latinamerikaner fått gratis ögonoperationer. Jag 
skulle behöva en bok för att beskriva allt som 
gjorts på detta område.
      Detta från en karibisk ö, med elva miljoner 
invånare och med en BNP som är hälften av 
Kazakstans. Vilket land i tredje världen har 
någonsin utövat ett inflytande långt utanför 
sig närmiljö? Någon ödmjukhet kunde vara 
passande för alla de människor, som aldrig 
lyft ett finger i sitt liv för att förändra världen 
men som nu sitter och kritiserar en gigant. Som 
under femtio år ofta var tredje världens enda 
hopp.
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Att revolutionen skulle fira 62 år trodde förstås 
inte den kubanska överklassen som tog med 
sig statskassan och stack till Miami för att där 
invänta att den gamla ordningen snabbt skulle 
återställas med hjälp av USA. Inte heller trodde 
de kubanska revolutionärerna att de 62 år senare 
fortfarande skulle vara en ö i en kapitalistisk 
omvärld.

Förändring i grunden
Revolution innebär förändring i grunden, och 
det är precis det man lyckats med. Framför allt 
för dem som bor på landsbydgen är skillnaden 
mellan 1958 och 2020 himmelsvid. Då, plågade 
av arbetslöshet, kronisk undernäring, parasiter, 
analfabetism, sjukdomar och rättslöshet. Nu, 
ett värdigt liv som ger självkänsla. Också för 
den svarta minoriteten innebar revolutionen, 
som bland sina första åtgärder avskaffade 
alla rasdiskriminerande lagar, en omvälvande 
förbättring. Kuba strider för folkrätten, en rätt 
som idag ständigt trampas under fötterna. Kuba 
står för en kärnvapenfri och fredlig värld, för 
jämlikhet och för solidaritet.

Hållbar utveckling
Kuba satsar på en hållbar utveckling inom miljö 
och klimat, en utveckling som är nödvändig 
för vår överlevnad. Resursanvändningen 
beslutas demokratiskt och det som styr är 
människors behov och inte profit. Kuba för en 
framgångsrik kamp mot rasdiskriminering, för 
HBTQ-rättigheter och kvinnors jämställdhet. 
Barn och ungdomar prioriteras. Här finns 
nolltolerans mot social utslagning. Revolutionen 
har gett alla kubaner tillgång till en rik kultur, 

trygghet, hälsovård och utbildning. Kuba  är 
bäst i världen på ekologisk hållbarhet och Kuba 
är bäst i världen på internationellt bistånd och 
solidaritet. Detta är fakta. Däremot har man 
under de svåra omständigheterna som råder 
inte lyckats åstadkomma den höga individuella 
standard som revolutionen eftersträvar - 
detta på grund av den grymma och enormt 
kostsamma blockaden. Likväl är det vad Kuba 
försöker göra.

Deltagardemokrati
Minst lika viktigt är arbetet för att fördjupa 
deltagardemokratin så att varje medborgare 
känner sig engagerad i landets angelägenheter. 
Den nya grundlagen, som antogs 2019, var ett 
stort steg, då besluten i högre grad kommer att 
fattas på basplanet. Själva processen att ta fram 
grundlagen var en lektion i och tillämpning av 
folkligt deltagande, där alla kubaner genom 
tusentals möten hade möjlighet att påverka 
utformningen av lagen. Som sista steg hölls 
en folkomröstning om det framdiskuterade 
förslaget.

Världshistorisk
Den kubanska revolutionen var en 
världshistorik händelse med enormt genomslag 
på framförallt Latinamerikas utveckling. Det 
finns ett före och ett efter. Kuba är självklart 
inget militärt hot mot något land. Men dess 
exempel inspirerar miljoner och åter miljoner 
i hela världen som kämpar mot förtryck och 
orättvisor. USA och alla dess anhängare vill 
utrota detta exempel som manar till efterföljd. 
Å andra sidan behöver vi som vill humanism, 
rättvisa, solidaritet och planetens överlevnad 
Kuba mer än någonsin. Det har de tusentals 
personer som tillhör solidaritetsorganisationer 
med Kuba i de flesta av världens länder insett. 
 
Fler människor behöver komma till denna 
insikt. Det är din och min uppgift att arbeta för 
att det blir så. Till gagn för mänskligheten och 
för dess överlevnad.

Zoltan Tiroler & Tomas Widén

Solidariteten & Kubas Revolution 
firar 62 år!
1 januari firar den kubanska revolutionen 1 januari firar den kubanska revolutionen 
62 år.62 år. Det är en fantastisk bedrift att 
Kuba inte bara stått emot omvärldens 
fientlighet, utan också lyckats utveckla 
landet för befolkningens bästa. Det hade 
inte varit möjligt utan grundmurat stöd 
från den breda majoriteten. Inte heller 
utan den enighet man lyckats bevara och 
de gemensamma mål kubanerna strävar 
efter.
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Folkomröstningen i Chile den 25 oktober 
handlade om grundlagen (konstitutionen) 
från 1980, införd under Augusto Pinochets 
diktatur. Skulle den ersättas med en ny, 
eller behållas?

Det var första gången som den chilenska 
befolkningen tillfrågats om grundlagen.
Medierna kunde dagen efter omröstningen 
rapportera om en storseger för ja-sidan. 
78 procent av de röstande ville ha en ny 
konstitution. Stödet var lika stort för att den 
nya grundlagen ska utarbetas av en särskild 
och folkvald konstituerande församling och 
inte av de etablerade politikerna. Det innebär 
att grundlagen utformas och tas fram av valda 
medborgare från olika representativa grupper 
för befolkningen. Valdeltagandet var 50,9 
procent, högre än det senaste presidentvalet, 
då högerns Sebastian Piñera, den nu sittande 
presidenten, utsågs. Stödet för ändring av 
grundlagen var lika stort bland de röstande 
chilenare som är bosatta utanför Chile.

Bakgrunden till folkomröstningen
För över ett år sedan, den 18 oktober 2019, 
tändes gnistan. Den folkliga frustrationen hade 
pyrt i årtionden. Höjningen av tunnelbanepriset 
blev sista droppen för ett redan utsatt 
och pressat folk. Skolungdomar gick ut i 
massprotester mot samhällets orättvisor. 
Tunnelbanepriset var aldrig grundorsaken 
till protesterna utan det var och är 30-år av 
orättvisor som följt diktaturen. Brist på trygghet 
i arbetslivet, stor arbetslöshet, låga löner, usla 
pensioner, privatisering av skolor, universitet 
och vård, privatisering av naturresurser, 
korruption och förskingringsskandaler inom 
polisväsendet och försvarsmakten, tillämpning 
av terroristlagar på Mapuchebefolkningen samt 
övervåld av polisen är sådant som missnöjet 
kretsar kring. En växande protestvåg följde 
i månader. Människor från den chilenska 
arbetarklassen, i olika åldrar, anslöt sig. Ett 
centralt krav blev en ny grundlag, för att kunna 
möjliggöra reformer. Protesterna gav resultat. 
Piñera gav efter för kraven och folkomröstning 
planerades till april 2020. Coronapandemin sköt 
fram omröstningen till den 25 oktober.

Regeringens brutalitet
Piñera har under året bemött protest-
demonstrationerna med specialstyrkor från 
polisen. Med batonger, tårgas, vattenkanoner, 
blandat med kemikalier, pepparspray och 
massiva gripanden av kvinnor och män 
och minderåriga. Även militären användes 
inledningsvis. Under protesterna har kritik från 
Chilenska Institutet för Mänskliga rättigheter, 
och internationella organisationer som Röda 
korset och Amnesty, riktats mot regeringens 
agerande. Granskningar från organisationerna 
har visat på en strategi av övervåld, tortyr och 
sexövergrepp, i syfte att stoppa protesterna. 
Över 8 500 övergrepp, över 400 personer med 
ögonskador och förlorad syn samt ett 
30-tal döda. Senast nu i oktober i år knuffades 
en 16-årig demonstrant av polis över ett 
broräcke i Santiago. 16-åringen föll sju meter i 
en grund flod med stenbotten. Om det inte hade 
varit för att andra demonstranter sprungit för att 
hjälpa honom hade han drunknat.

Den chilenska sociala rörelsen och 
protesterna från oktober 2019 har öppnat 
upp för förändring. . Det handlar om en 
två-årig process. Till våren 2021 ska 155 
folkrepresentanter från civilsamhället väljas. 
Dessa ska ta fram ett förslag till en ny grundlag, 
Förslaget ska läggas fram under 2022 för en ny 
folkomröstning, där den antingen kan antas 
eller förkastas.

En ny grundlag kan ge möjlighet att riva upp 
privatiseringarna och diktaturens nyliberala 
ordning. Kritiken av privatiseringarna av 
samhällsinstitutioner har av befolkningen 
varit centralt under protesterna. Kraven har 
handlat om skolor, sjukhus, vägar och vatten. 
Dessutom om en reform av polisväsendet. 
Den militariserade poliskåren ska bli en vanlig 
polismyndighet under justitiedepartementet, 
istället för att vara en militärt organiserad kår 
som den är idag. Nu kanske gnistan som tände 
protesternas fulla styrka omvandlas till en 
låga av hopp så att arvet från Pinochets dagar 
äntligen kan raderas ut.

Text: Andrea Conejeros Vera 

Chile röstade för ny grundlag                                      
RAPPORT
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Covid-19 i Latinamerika / Karibien
Text: Louise Österlin, 23 oktober 2020

Covid-19 
har drabbat 
Latinamerikas 
och Karibiens 
länder mycket 
olika.

Diagrammet 
visar hur antalet 
avlidna i denna 
sjukdom har 
ökat sedan april 
2020.

Diagrammet och listan anger antalet avlidna 
per miljon av invånarantalet i början av novem-
ber 2020. Listans högra kolumn anger invåna-
rantalet. Statistiken är hämtad från sajten www.
worldometers.info/coronavirus.

I särklass kommer Peru som har mycket högt 
dödstal. Kuba däremot har legat lågt hela tiden. 
Näst bäst är Uruguay. 

Låga tal har också Venezuela, Nicaragua och 
Haiti. Det är länder som har haft mångårigt 
medicinskt samarbete med Kuba, vilket säkert 
är en del av förklaringen. Som jämförelse finns 
kurvor för USA och Sverige med i diagrammet. 
 
Länder som markerats med en asterisk* bad om 
hjälp från Kuba för att kämpa mot Covid-19 och 
tog emot en Henry Reeve-brigad under våren/
sommaren 2020. De flesta brigader kom i mars-
april, men till Peru kom brigaden först i juni 
månad. 

Det finns ytterligare sex ö-stater i Karibien som 
tagit emot Henry Reeve-brigader från Kuba. I 
de sex staterna har ingen avlidit i Covid-19.
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Hur är det egentligen med de kubanska läkarna?

Trumpregimen driver en intensiv kampanj 
mot det kubanska hälsobiståndet. Här 
hävdas att de kubanska läkarna är utsatta för 
människohandel, ja rent av slaveri. Kampanjen 
har god hjälp av vissa organisationer och medier 
också i Sverige, med Civil Rights Defenders, 
CRD, i spetsen. Det har givit upphov till frågor. 
Så låt oss besvara dem. Vad gäller läkarna och 
hur ser deras arbetsvillkor ut?
      De flesta (40 av 66) länder som tar 
emot kubanskt medicinskt bistånd betalar 
ingenting alls. De får hjälpen helt gratis, Men 
det vore ju absurt om t.ex. inte det extremt 
rika Quatar eller Kuwait skulle betala det 
fattiga Kuba. Rika länder betalar. Fattiga 
som Haiti, Bolivia (innan kuppen) och en 
rad afrikanska stater betalar inte. Avtalen ser 
olika ut. Ofta är det trepartskontrakt mellan 
Kuba, det sökande landet och PAHO (WHO:s 
Latinamerikaorganisation) I krissituationer, som 
nu vid coronapandemin, diskuteras inte någon 
betalning, utan Kuba skickar en kontingent 
så fort det är praktiskt möjligt, utan några 
diskussioner om ersättning. Detta bekräftas 
i intervjuer med ansvariga i Italien och det 
framgår i exempelvis New York Times 2020-04-
27.

Man kan fråga hur det kommer sig att USA 
(och till exempel CRD) visar så stor passion för 
de kubanska läkarnas arbetsvillkor i utlandet? 
Trump har knappast gjort sig känd för att värna 
om anständiga villkor för anställda varken i 
USA eller bland USA:s allierade. Inte har han 
dundrat mot barnarbete i Colombia, Brasilien 
eller USA självt.  Det rör honom lika lite som 
arbetsvillkoren på Walmart eller Amazon. En 
undersökning från Walk Free Foundation i USA 
säger att i ”detta demokratiska land” (USA), 
lever fler än 400 000 personer i villkor som kan 
betecknas som modernt slaveri. Och i motsats 
till vad man kan tro, så är majoriteten av 
kvinnorna som är utsatta för sexuell trafficking 
i USA, 80 procent, inte utlänningar utan 
nordamerikaner. (Som om det skulle göra saken 
bättre).
      Trots det hittar vi hundra gånger så många 
reportage och böcker om prostitution i Kuba än 
i USA; Kuba som är ett land där det varken finns 
bordeller eller prostitutionsnätverk. Inte heller 
maffia eller organiserad brottslighet.
      USA har världens högsta andel fångar 
i förhållande till befolkningen. För varje 

100 000 invånare är 655 fängslade. Om man 
räknar med de som har villkorlig dom så är 
närmare 7 miljoner vuxna under övervakning 
(villkorligt frigivna, villkorlig dom, häkte 
eller i fängelse), dvs 2,8 procent eller en på 
35. Flera hundra tusen av dem utnyttjas som i 
stort sett gratis arbetskraft i den vinstdrivande 
fängelseindustrin.
      Men USA har inte riktigt lyckats prata ihop 
sig med sina vasaller. När Bolivia efter kuppen 
förra hösten under vapenhot körde ut de 
kubanska läkarna anklagades dessa för att leva 
i sus och dus. Hur ska Washington och CRD få 
ihop dessa olika versioner från sina vänner?

Vad är det då som gäller för de kubanska 
läkarna när de jobbar utomlands?
De kubanska läkarna ansöker om att åka 
utomlands, de skriver på individuella kontrakt, 
de åker frivilligt och de tjänar mer i utlandet 
än hemma. På sin utlandstjänstgöring får de 
hela sin vanliga lön som sätts in på ett konto i 
Kuba och som de får ut när de kommer hem. 
De behåller också sitt tidigare arbete i Kuba. 
I utlandet får de mat, bostad, transporter och 
fickpengar samt en bonus i hårdvaluta. Bonusen 
utgör oftast ca 25-30 procent av vad värdlandet 
betalar. Men bonus utgår också om läkaren 
arbetar i länder som inte betalar något alls. 
De 70-75 procent som blir ”över” går dels till 
personal som arbetar i länder som inte betalar, 
och dels till att upprätthålla den kostnadsfria 
kubanska hälsovården.

Att det humankapital som Kuba satsat på 
sedan revolutionen 1959, genom en fantastisk 
prioritering av utbildning, ger landet inkomster 
är knappast något att förfasa sig över. Tvärtom. 
Blockaden lägger otaliga hinder i vägen för 
Kubas kontakter med omvärlden. USA vill 
blockera också denna inkomstkälla, liksom de 
blockerat så många andra. USA lägger hinder 
i vägen för turismen, förbjuder finansiella 
transaktioner, hindrar leveranser av bränsle, 
inför sanktioner mot företag som vill investera i 
Kuba och förföljer Kubas export. Allt i syfte att 
”framkalla svält och desperation”, som det heter 
i US-dokumenten.
      USA utövar påtryckningar på länder för att 
dessa inte ska be om hjälp från Kuba. Det är 
ekonomisk och politisk utpressning. Men det 
är inte så att USA har några läkare att erbjuda 
istället. I den mån USA lyckas hindra länder 
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Soberana – Kubas vaccin mot Covid-19
Text: Louise Österlin

I augusti 2020 kom nyheten att Kuba 
håller på att utveckla ett eget vaccin 
mot Covid-19. Vaccinet har fått namnet 
Soberana 01.

Senare i höst meddelade Kuba att ännu ett 
vaccin är under utveckling, Soberana 02.
      Soberana 01 var det trettionde 
vaccinprojektet i världen mot coronasmittan 
som registrerades i Världshälsoorganisationen 
WHO, och som fått klartecken att genomföra 
kliniska tester. I Latinamerika/Karibien var 
Soberana först.
      Det är Kubas Finlayinstitut (Instituto 
Finlay de Vacunas, IFV) som tar fram dessa 
vacciner. Finlayinstitutet etablerades 1991 och 
är uppkallat efter Dr. Carlos Juan Finlay, en 
kubansk epidemiolog som gjorde banbrytande 
forskning om gula febern på 1800-talet.
      I kubansk läkemedels- och vaccinforskning 
gäller principen samarbete och inte konkurrens. 
För att ta fram vaccinet mot Covid-19 har en 
arbetsgrupp skapats inom BioCubaFarma, 
som är en samarbetsorganisation för Kubas 
bioteknologiska och farmaceutiska industrier. 
I arbetsgruppen, som samordnas av 

Finlayinstitutet, ingår forskare från bl.a:

• CIM – Centro de Immunologia Molecular 
(Centrum för molekylär immunologi)

• BioCen – Centro Nacional de Biopreparados 
(Nationellt centrum för biotekniska 
preparat)

• CIE – Centro de Immunoensayo (Centrum 
för immunanalys)

• Cenpalab – Centro Nacional para la 
Producción de Animales de Laboratorio 
(Nationellt centrum för uppfödning av 
försöksdjur)

• Cecmed – Centro para el Control Estatal 
de Medicamentos y Dispositivos Médicos 
(Centrum för statens kontroll av läkemedel 
och medicinsk utrustning)

• Havannas universitet

Under sommaren 2020 utfördes djurförsök 
med Soberana 01. Resultaten var goda, så 

från att be om bistånd, eller få dem att avsluta 
samarbetet så drabbar det de fattigaste, ofta 
människor i isolerade områden utan någon 
tillgång till hälsovård. Medan Kuba skickar 
läkare för att rädda liv, skickar USA sina 
legoknektar för att utplåna liv. Dessutom driver 
USA en aktiv kampanj för ”brain-drain”. Det är 
inte bara kubanska läkare man försöker locka att 
hoppa av. USA (och andra rika länder) berövar 
fattiga länder många av de få utbildade dessa 
har och tar resurser från dessa utplundrade 
länder som de så väl behöver.

Istället för att smutskastas, förtjänar Kuba 
beröm och tacksamhet. Kubanerna har räddat 
hundratusentals liv, de ger hälsovård till 
fattiga människor som i många fall aldrig 
träffat en läkare. De kubanska läkarbrigaderna 
möter oerhört mycket beröm och kärlek. De 
hyllas av patienter och berörda regeringar. 
En internationell  kampanj för att tilldela dem 
Nobels Fredspris 2021 vinner allt fler anhängare. 
Vem är det egentligen som bör hyllas och vem 
bör kritiseras?

Zoltan Tiroler
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det blev möjligt att gå vidare med tester på 
människor. Kliniska tester började i augusti och 
är planerade att pågå till den 11 januari 2021. I 
testerna fas I och II för att kontrollera vaccinets 
säkerhet och effektivitet ingår 676 frivilliga 
försökspersoner mellan 19 och 80 år. I fas I testas 
20 personer mellan 19 och 59 års ålder. I fas II, 
som startar 30 oktober, testas personer mellan 
19 och 80 års ålder. I skrivande stund har det 
inte inkommit något om planerna för en mer 
omfattande testning under fas III.
      För Soberana 02 började testerna i oktober 
2020 om medicinska myndigheter ger 
klartecken. Resultatet av testerna planeras bli 
publicerade i februari 2021.
      Enligt kubanska källor är siktet inställt 
på att börja vaccinering av Kubas befolkning 
första halvåret 2021. Detta naturligtvis under 
förutsättning att alla tester utfallit positivt.

Lilla Kuba – en läkemedelsgigant
Kubas forskare har mer än 30 års erfarenhet 
av att utveckla vaccin. Några exempel: Vid 
slutet av 1980-talet tog Kuba fram vaccinet mot 
meningit B och C (hjärnhinneinflammation). 
I början av 90-talet utvecklades ett vaccin – 
Heberviovac – mot hepatit B (smittsam gulsot). 
Efter många års forskning kunde Kuba år 2015 
presentera ett effektivt och billigt vaccin mot 
kolera som utvecklingsländer kan ha råd med. 
Det finns läkemedelsföretag i västvärlden som 
utvecklat koleravaccin, men de säljs till mycket 
höga priser. De är inte till för att vaccinera 
befolkningen i ett fattigt land som hotas av en 
koleraepidemi, utan för turister på tillfälliga 
besök i riskzoner.
      I en intervju i Kubas tidning Granma den 9 
oktober 2020 säger Dr. Eduardo Martínez Díaz 
vid BioCubaFarma: ”Det är all erfarenhet av att 
ta fram vacciner som gjort att Kubas forskare 
nu så snabbt kunnat ta fram ett nytt vaccin mot 
Covid-19.” Martínez Díaz bedömer det troligt 
att Kuba utöver Soberana 01 kan ha ytterligare 
två vaccin mot Covid-19 klara för mänskliga 
tester vid 2020 års utgång. Avsikten med att 
utveckla olika typer av Soberana är bl.a. för att 
kunna anpassa dem till olika åldersgrupper 
så att ett vaccin kan användas för barm, ett för 
vuxna upp till 60 och ett för personer över 60.

Den kubanska staten äger alla läkemedels- och 
vaccinpatent som tas fram av landets forskare. 
Kubas vaccin och andra läkemedelsprodukter 
säljs till mycket låga priser till fattiga länder. 
I vissa fall, t.ex. vid katastrofer, skänker Kuba 

sina produkter. Läkemedelsforskningen är 
inriktad på sådana produkter som de fattiga 
länderna behöver. Detta är en viktig del av 
Kubas medicinska internationalism. Rika länder 
däremot får betala, vilket ger ett bra tillskott till 
Kubas ekonomi och möjlighet att köpa in de 
läkemedel som landet inte själv kan producera, 
men som den kubanska befolkningen behöver. 
USA:s blockad innebär att Kubas inköp av 
mediciner ofta måste ta omvägar, vilket höjer 
priset. I en del fall innebär blockaden att 
Kuba förvägras få tillgång till livsavgörande 
läkemedel och medicinsk utrustning, vilket har 
märkts tydligt särskilt nu under coronatider.

Girighet eller humanism?
Stora multinationella läkemedelsföretag har 
genom patent kontrollen över försäljning 
av läkemedel till världens länder. När ett 
läkemedelspatent har gått ut kan andra företag 
tillverka produkten, som då är ett s.k. generiskt
läkemedel. Kuba har gjort detta och tillverkat 
generiska läkemedel t.ex. mot AIDS till låg 
kostnad.
      Ett läkemedel som säljer bra i den 
rika världen kan ge enorma vinster åt det 
tillverkande företaget, liksom även åt de företag 
som marknadsför och förmedlar köpen. Att 
finna ett definitivt botemedel för en sjukdom 
som betraktas som kronisk är mindre intressant, 
eftersom stora vinster görs på att sälja läkemedel 
som den sjuke måste konsumera under hela 
livet.
      Läkemedel som hjälper mot svåra sjukdomar 
som grasserar i världens fattiga länder är 
inte heller intressanta att producera för de 
multinationella företagen. De kan ta fram 
medel mot flintskallighet men inte t.ex. mot 
parasitsjukdomar som drabbar människor i 
tropiska länder. Forskningen i västvärlden 
inriktas på vad som kan ge störst affärsmässig 
vinst. Forskningen i Kuba är inriktad på vad 
som ger störst humanitär vinst.

All den erfarenhet som Kubas läkare fått 
genom sina utlandsuppdrag har inneburit 
att de har blivit exceptionellt kunniga och 
dessutom mångsidiga inom hälsovård. De är 
helt enkelt världens bästa experter på att lindra 
nöd och rädda liv. Erfarenheter av smittsamma 
sjukdomar har gjort kubanerna till experter 
inom epidemiologi. Många års erfarenheter 
inom medicinsk och bioteknologisk forskning 
har gjort att Kuba kan erbjuda världen ett antal 
unika mediciner och vaccin.
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Kravet från 67 organisationer på FN-dagen
FN har antagit en konvention som förbjuder 
anskaffning, tillverkning och användning av 
kärnvapen. Nu återstår tre stater till de 50 som 
måste skriva under för att förbudet ska träda i 
kraft. Sverige deltog i arbetet för konventionen i 
FN men vill nu, efter påstötning från USA, inte 
underteckna den.
      Motståndet från riksdagens majoritet är 
låst men ett viktigt steg till ratificering är om 
regeringen signerar FN-konventionen. 67 
organisationer kräver på FN-dagen i ett brev till 
regeringen att den signerar FN-konventionen 
om kärnvapenförbud.
      Undertecknarna av detta brev anser att 
regeringen utan dröjsmål bör signera FN:s 
konvention om förbud mot kärnvapen.
“Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart 
och över tid. (…) 

Ett kärnvapenkrig kan leda till 
klimatförändringar som kan hota allt liv på 
jorden. Skapandet av kärnvapen har för första 
gången i mänsklighetens historia gjort det 
möjligt för människan att begå ett kollektivt 
självmord”, skrev Rolf Ekéus, fd diplomat 
och nedrustningsambassadör, i artikeln 
Avskräckning – det största hindret mot 
kärnvapennedrustning.
      Ett kärnvapenangrepp har ohyggliga 
humanitära följder. Elförsörjning, 
livsmedelsdistribution och alla 
kommunikationer slutar att fungera, kaos 
utbryter och sjukvården kollapsar under 
trycket av alla skadade och döende. Vi minns 
Hiroshima och Nagasaki. Följderna blir mycket 
värre eftersom dagens kärnvapen har betydligt 
större förstörelsekraft. I dag har stormakterna 
inlett en ny upprustningskapplöpning med 
kärnvapen. Krigsretorik ersätter diplomatins 
och samförståndets språk. Kärnvapentröskeln 
sänks med tal om nya taktiska, “små” och 
“lokala” kärnvapen. De “små” kärnvapnen är 
dock i nivå med Hiroshimabomben när det 
gäller förstörelse.

Om tröskeln till att använda kärnvapen väl 
passerats är en eskalering oundviklig. I dag 
deklarerar stormakterna dessutom att de är 
beredda att tillgripa kärnvapen först utan 
att avvakta ett angrepp. Och risken för ett 
kärnvapenangrepp av ren olyckshändelse 
växer. Historien kan berätta att det ibland 
varit ytterst nära. Det enda sättet att undvika 
ett kärnvapenkrig är att helt förbjuda 
kärnvapen. Icke-spridningsavtalet NPT 
(Nuclear Non-Proliferation Treaty) från 1970 
har undertecknats av 189 stater och i det 
förband sig stormakterna att seriöst förhandla 
för att avskaffa alla kärnvapen mot att icke-
kärnvapenmakterna förband sig att inte skaffa 
kärnvapen.

Kärnvapenmakterna har inte levt upp till sina 
utfästelser trots att femtio år gått. I stället har 
kärnvapenmakterna blivit fler och avtalet har 
urholkats. Ett förbud mot kärnvapen stärker 
icke-spridningsavtalet och gör innehav av 
sådana vapen olagligt. Kärnvapenmakterna blir 
lagbrytare inför världsopinionen. Avsikten med 
kärnvapenförbudet är att pressa dem till att göra 
sig av med sina kärnvapen.

Sverige var med om att lansera och stödja 
konventionen om kärnvapenförbud i FN 
och har en stark tradition av motstånd mot 
kärnvapen. En stor majoritet av Sveriges 
invånare vill att kärnvapnen ska förbjudas, som 
opinionsundersökningar har visat.
      Vi anser att regeringen omöjligt kan 
nonchalera en i svensk politisk tradition och 
befolkning djupt förankrad önskan om ett 
kärnvapenförbud. De fruktansvärda humanitära 
och ekologiska följderna av kärnvapenkrig får 
helt enkelt inte tillåtas existera som en reell risk.

Därför uppmanar vi regeringen att utan 
dröjsmål signera FN:s konvention om 
förbud mot kärnvapen.

24 oktober, på FN-dagen ratificerade Honduras FN-resolutionen mot kärnvapen. Därmed har 50 
medlemsstater ratificerat dokumentet som antogs i FN 2017 av 122 medlemsstater och som hittills 
undertecknats preliminärt av 84 stater.
Samma dag, på FN-dagen, publicerades ett upprop, initierat av fredsrörelsen, undertecknat av 
67 svenska organisationer. Uppropet är riktat till regeringen, och det framförda kravet är att 
regeringen ska ställa sig bakom resolutionen och verka för att riksdagen ratificerar den. Uppropet 
skrevs och publicerades innan det stod klart att förbudet nu träder ikraft i början av 2021. Om den 
svenska regeringen väljer att nu ändå framhärda i sin underdånighet inför kärnvapenmakterna 
kommer detta med säkerhet att mötas med bestörtning världen över. Organisationerna bakom 
uppropet redovisas på sidan 23. Nedan följer det publicerade uppropet. 

Till Sveriges regering: Skriv på förbud mot kärnvapen!
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Rekordet i att slå sina egna lögner passerades 
i tisdags av Reportrar Utan Gränser (RUG). 
Det intar en position som förtjänar en plats i 
Guinness Rekordbok, trots att RUG konkurrerar 
med andra ökända bedragare. Över en lista på 
180 länder placerades Kuba, enligt RUG, på 
plats 171 när det gäller villkoren för att utöva 

pressfriheten. Det sätter Kuba sist i Latinamerika 
och Karibien. I tabellen över ”Pressfrihet” satte 
RUG absurt nog just de tre länder som USA 
betecknar som ”tyranniets trojka” längst ner 
på listan: Kuba, Venezuela och Nicaragua. De 
skulle vara länderna med ”sämst utövande 
av pressfrihet och med värst censur i den 
latinamerikanska regionen.”
 2019 mördades 49 journalister i världen, 
av dem 14 i Latinamerika. Ingen av dem i Kuba. 
Enligt RUG:s rapport miste tio journalister 

Den totala dominansen som de kapitalstarka och härskande grupperna har över media i 
västvärlden är helt avgörande för dess maktutövning. Utan den skulle inte många rösta 
och agera i strid mot sina intressen. Mediaägande går hand i hand med kapitalägande. I 
Sverige dominerar Bonnier och Schibsted, i USA dominerar några grupper med Disney 
och krigsmaterialtillverkaren (bland annat) General Electric. Att vi har Public Service är 
en liten tröst, men också den är politiskt styrd av riksdagspartierna och förmedlar sam-
ma ensidiga bild som övriga medier. Detta kallas för pressfrihet.
Medan exempelvis Kuba, där privatpersoner inte får äga medier, anklagas för avsaknad 
av pressfrihet. Alltså: om penningen och värnandet om det bestående styr så betyder det 
pressfrihet. Om det allmänna intresset och medborgarnas rätt till information styr så 
betyder det (enligt bolagsmedier och politiker) censur och pressofrihet.

Zoltan Tiroler

Kubanska medier

24 oktober, på FN-dagen ratificerade Honduras FN-resolutionen mot kärnvapen. Därmed har 50 
medlemsstater ratificerat dokumentet som antogs i FN 2017 av 122 medlemsstater och som hittills 
undertecknats preliminärt av 84 stater.
Samma dag, på FN-dagen, publicerades ett upprop, initierat av fredsrörelsen, undertecknat av 
67 svenska organisationer. Uppropet är riktat till regeringen, och det framförda kravet är att 
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Radio Bayamo: 

”Våra medier är ärliga, fria 
och lika självständiga som 
den jord vi försvarar”
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livet när de utövade yrket och 17 är försvunna 
i Mexiko. Kommissionen för Mänskliga 
Rättigheter i Mexiko intygar att 155 personer 
i mediabranschen har mördats i landet sedan 
år 2000, och att 89 procent av brotten mot 
journalister är ouppklarade. FN-organet Unesco 
rapporterar att fler än 1 300 journalister mördats 
i världen under de senaste fem åren, vilket visar 
att yrket är farligt. Inget av morden i Kuba.
      Den senaste journalisten som blivit offer i 
Kuba land var Carlos Bastidas Argüello, en ung 
ecuadoriansk reporter på 23 år, som sköts till 
döds i Havanna 13 maj 1958 av en krypskytt 
från Batistadiktaturen. Den Interamerikanska 
Kommissionen för Mänskliga Rättigheter (CIDH) 
bad Colombia den 20 mars 2020 att skydda fyra 
reportrar som undersöker påstått röstköp till 
förmån för landets president Ivan Duque. De är 
dödshotade. ”Vi uppmanar den colombianska 
regeringen att utvärdera dessa dödshot mot fyra 
undersökande journalister och vidta åtgärder för 
att skydda dem adekvat,” skrev Edison Lanza, 
speciell talesperson på CIDH för yttrandefrihet.
2019 betalade två journalister med sina liv för sitt 
arbete i Colombia. Dessutom rapporterades 137 
hot, fyra journalister gick i exil, tre kidnappades 
och 303 utsattes för våld enligt Stiftelsen för 
Pressfrihet (flip).

RUG kan inte nämna en enda journalist i Kuba 
som dödats, fängslats eller torterats. Vad är 
det för pressfrihet de talar om? Den så kallade 
”pressfriheten” baserad på marknadsekonomi 
och privat ägda medier är en av kapitalismens 
största bluffar. 

(Rafael San Martín, Biografía del Tío Sam, 
Ciencias Sociales, La Habana, 2006).

Utrymmet i pressen, de moderna digitala 
medierna, ledarartiklarna är bara tillgängliga för 
de som försvarar det bestående. Samtidigt förblir 
de stängda för de som ifrågasätter kapitalismen. 
Den massiva dominansen av medierna är ett av 
de viktigaste sätten som kapitalismen utövar sin 
kontroll. Bland de framträdande exemplen på 
hur denna ”fria press” fungerar i vår region är 
mediernas inblandning i kuppen mot Salvador 
Allende. Med dagstidningen El Mercurio i 
spetsen och dess nät av dagstidningar som 

fortfarande utgör majoriteten av den chilenska 
pressen med TV:s Canal 13 som tillhör chilenska 
katolska kyrkan och till 66 procent Luksic-
gruppen. [Mediernas aktiva och avgörande roll 
i den misslyckade kuppen mot Hugo Chávez i 
Venezuela 2002 är också väl dokumenterad].
      Under den andra veckan av höstens protester 
i Chile mot den nyliberala regeringen Piñera, 
när fler än en miljon demonstranter fyllde 
Plaza Italia, så kriminaliserade TV, Canal13, 
tvn, Mega och Chilevision protesterna. De tog 
till censur, de prioriterade regeringskällor och 
snedvred informationen genom att bara visa 
våldet på gatorna, men inget om kränkningarna 
av mänskliga rättigheter som utövades av 
militären och karabinjärerna. Två stora chilenska 
annonsörer, Agrosúper och Juan Sutil, drog 
in sina annonser i CNN Chile för att detta 
medieföretag försökte återge åtminstone delar av 
verkligheten.

Kuppregeringen i Bolivia, under Jeanine Añez, 
fortsätter sin offensiv mot yttrandefrihet och 
pressfrihet. 53 lokala radiostationer har tvingats 
stänga ner. 9 november 2019 tog kuppmakarna 
över Radio Comunidad och band chefen för 
radiostationen vid ett träd. De tog över Bolivia 
TV och Red Patria Nueva, som nu kallas Radio 
Illimani. Till dessa händelser kan läggas förbudet 
mot sändningar från nyhetskanalen TeleSur och 
Actualidad RT. Föreningen Interamerikansk 
Press (sip), som samlar de stora dagstidningarna 
i USA och Latinamerika, samt är allierad med 
de transnationella företagens medienät i USA:s 
och de nyliberala regeringarna, säger inte ett ord 
om dessa händelser. Inte heller har Reportrar 
Utan Gränser uttalat sig eller uppmärksammat 
gripna, torterade och försvunna journalister 
i Bolivia efter kuppen. Den argentinske 
fotoreportern Facundo Molares Schonfeld, 
som bevakade valet och statskuppen mot Evo 
Morales i Bolivia från Montero-Santa Cruz för 
tidskriften Centenario, greps och fängslades i 
högsäkerhetsfängelset Chonchocoro i La Paz. 
Det utan några som helst bevis och trots en 
allt sämre hälsa. Och vi påminner om Julian 
Assange, grundare av WikiLeaks, som står inför 
en situation som kan leda till hans död just för 
att han visat hur världens härskare utövar sin 
makt.
Propagandakampanjen, som USA utlöst mot 
Kuba ända sedan 1959, har nått en intensitet 
utan like. För att bemöta den utarbetades en 
strategi under Fidel Castro 1959, känd som 
”Operation Sanning”. Denna kampanj har 
inte avslutats och kommer inte att avslutas så 

”Att den spretande kapitalistiska pressen ska 
prata om frihet skulle vara lika överdrivet som 
om en prostituerad skulle kräva att bemötas 
med aktning för sitt värv eller som om en 
ficktjuv skulle utföra sitt verk till musik om 
anständighet.”

   Organisationerna bakom uppmaningen till Sveriges regering att skriva på FN-resolutionen mot kärnvapen: 

Afrikagrupperna, Louise Lindfors   BLLF Sweden/Front mot slavarbete, Cecilia Karlsson   Bona folkhögskola, Anneli Dahlqvist   
Borås FN-förening, Marianne Sjövall   Clarté, Daniel Hedlund   Enhetsgruppen i Helsingborg, Lars Nilsson   
Falu FN-förening, Cecilia Bergh   Falu fredskör, Monica Olsson   FIAN, Louise Arbin   
FN-förbundets daladistrikt, Helge Sonntag   Folket i bild Kulturfront, Karin Rosenqvist   
Folkkampanjen mot kärnkraft & kärnvapen, Jan Strömdahl   Folkrörelsen Nej till EU, Per Hernmar   
Folkrörelsen Nej till EU-Växjö, Eva-Britt Svensson   Framtiden i våra händer, Gunilla Winberg    
Fredens hus Göteborg, Karin Utas Carlsson   Fredsrörelsen på Orust, Ola Friholt   
Fridays for future Falköping, Birgitta Hedström   Fältbiologerna, Tove Lönneborg   Färnebo folkhögskola, Anders Svensson 
Föreningen Fjärde världen, Henrik Persson   Föreningen Ordfront, Anna Wigenmark   
Föreningen Syriensolidaritet, Hashim Al-Malki   Grums FN-förening, Renée Eriksson   Gröna kvinnor, Ewa Larsson   
Gröna seniorer, Per Gahrton   Grön ungdom, Aida Badel   Helgeandssystrarna Alsike kloster, syster Karin  
IKFF Motalakretsen, Renée Frangeur   Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Elin Liss   
Iraksolidaritet, Sigyn Meder   Jordens vänner, Mikael Sundström   Kalix folkhögskola, Ida Nordlund   
Klimataktion, Hanna Österlund   Klimat- och fredsnätverket Fria pensionärer, Gudrun Schyman    Klimatriksdagen, Jonas Bane                                                            
Kristna fredsrörelsen, Lotta S. Becker   Kronoberg för fred och alliansfrihet, Ulf Nilsson   Kvarnby folkhögskola, Henning 
Süssner   Kvinnor för fred, Susanne Gerstenberg   Kvinnofronten, Gerda Christenson   Latinamerikagrupperna, Klara Knapp                        
Latinamerika i Centrum/LatiCe, Claudia Garcia   Lidköpings FN-förening, Agne Gustafsson   
Mjölby-Motala FN-förening, Kristina Post   Nej till Nato, Staffan Ekbom   Nättidningen eFOLKET, Tomas Widén                              
Odlarföreningen Små frön Broddetorp, Birgitta Hedström   Omställningsnätverket David Bennett   
Operation 1325, Ann Stödberg   SAC Syndikalisterna, Erik Bonk   SCI Sverige, Jacob Christman   
S-kvinnor i Göteborg, Shadiye Heydari    Socialdemokrater för tro och solidaritet, Sara Kukka-Salam   
Sollentuna Väsby FN-förening, Carina Bindzau   Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Agnes Hellström   
Svenska kvinnors vänsterförbund, Gunnel Bemerfeldt   Svenska präster och pastorer mot kärnvapen, Anna Karin Hammar    
Svensk-Kubanska föreningen, Zoltan Tiroler    Sveriges fredsråd, Valentin Sevéus   Tidskriften Kommentar, Katarina Moberg   
Torsby FN-förening, Ann-Mari Lannge   Umeå FN-förening, Felicia Sandin   Verdandi, Andreas Murray   
Vänstern i Svenska kyrkan, Mona Olsson   Örnsköldsviks FN-förening, Stellan Bäcklund 



länge lögnmedierna fortsätter sitt arbete mot 
det kubanska folket. Varje hemlig aktionsplan 
som utarbetats av administration efter 
administration i USA mot den uppstudsiga ön 
har varit välplanerad och välfinansierad. USA:s 
Intressekontor i Havanna var ”akademin” för 
att utbilda ”oberoende journalister” i tjänst hos 
Vita Husets finanskapital. När de diplomatiska 
förbindelserna återupptogs av Obama och Raul 
Castro, övergick uppdraget till USA:s ambassad.
Här har under årens lopp tiotals så kallade 
journalister, i USA:s tjänst, utbildats. En olaglig 
verksamhet som bedrivs i ”Lincoln Center” eller 
”Eleanor Center” i ambassaden.
      Vi känner till de olika projekten Zunzuneo, 
Piramideo och Commotion [olika typer av 
undergrävande verksamhet för att få till en 
”färgrevolution” i Kuba riktad mot regeringen 
med hjälp av falska konton på sociala medier 
som uppmanar till protester mot Kubas 
regering]. Vi har sett försöken att skapa olagliga 
trådlösa nätverk med Internetuppkoppling, 
smuggling till landet av satellittelefoner, 
mobiltelefoner, Bgan och andra hård- och 
mjukvaror för att skapa en opposition utanför 
de kubanska teleföretagens och samhällets 
kontroll. Allt i förklädnad av påstådd hjälp och 
välgörenhet för att dölja det verkliga syftet: 
att sprida falsk information och dominera 
cyberrymden för att krossa revolutionen.

USA har skapat en ”Insatsstyrka för Internet 
på Kuba”, också känd som ”Operativa Gruppen 
för Internet för undergrävande verksamhet i 
Kuba”. Den har skapats av USA:s regering för 

att störa ordningen i Kuba och följer direktiven 
från Donald Trump i hans presidentdekret från 
16 juni 2017. Här ingår Byrån för (radio/TV) och 
dess sändningar till Kuba, USAID och Freedom 
House. Stipendier och resor till unga journalister 
med avsikt att förleda dem, avancerad strategi 
i hanteringen av sociala nätverk och generös 
betalning till sådana som säljer sig för att agera 
på nätet, oavbrutna attacker på de som försvarar 
revolutionen. Allt det har varit delar i en strategi 
som finansieras från Washington och från andra 
länder.

Vår grundlag garanterar i Kapitlet ”Rättigheter, 
Skyldigheter och garantier”, i artikel 54, 
rätten till samvets- och yttrandefrihet. I 
artikel 55 erkänns pressfrihet för personer.   
De grundläggande medierna för social 
kommunikation, i alla dess former, är i vårt land 
en socialistisk egendom för hela folket eller för 
de politiska-, sociala- och massorganisationerna. 
De tillhör inte ett storbolag, de är inte beroende 
av kapitalstarka annonsörer som villkorar 
information om sanningen, de står inte i en liten 
minoritets tjänst, utan i den stora majoritetens.
      Det är sant att det finns mycket kvar att 
göra. Vi arbetar för kvalitet och god smak i vår 
press. Man kan säga och tycka mycket om oss. 
Men man kan aldrig ifrågasätta vårt arbete för 
sanningen, hyllning av frihet och värdighet 
för människan som anges i vår Grundlag. Det 
är kärnan som definierar hur vi utövar vår 
journalistik, fritt och självständigt som den jord 
vi försvarar.
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Kajsa Ekis-Ekman: Latinamerika 
och den nya erans statskupper
Text/foto: Anders Fraurud, 12 oktober 2020

Lördagen den 10 oktober ordnade Svensk-Kubanska föreningen i Uppsala ett möte 
tillsammans med Salvadoranska föreningen AMOAR och ABF. Mötet var ”corona-
anpassat” när det gäller sittningen i lokalen liksom när det gäller antalet närvarande 
som precis underskred femtio. Efter fin inledande musik av Hernan och Alejandra 
talade Kajsa Ekis Ekman på temat ”Latinamerika och den nya erans statskupper”. 
Här är ett referat av hennes anförande:

Ekman jämförde utvecklingen i Europa 
och Latinamerika och menade att en 
speciell sak varit att när ”socialismen gick 
ner” i Europa på 1990- och 2000-talet så gick 
den istället upp i Latinamerika. Chavez kom 
till makten i Venezuela 1999, Lula i Brasilien 
2003, Morales i Bolivia 2005, Correa i 
Ecuador 2007 och Mujica i Uruguay 2010. 
”De flesta länder var vänster”.
      Det här var en utveckling som inte 
bara innebar förändringar till det bättre för 
folkflertalet inom länderna utan också ledde 
till progressiva projekt mellan länderna. 
Även om de olika vänsterregimerna 
i Latinamerika hade väsentligt olika 
politiska inriktningar så hade de ändå en 
bra ömsesidig inverkan på och samverkan 
mellan varandra. Ekman nämnde sådant 
som ALBA, Unasur, Petrocaribe och Telesur. 
Dessutom har man löst interna konflikter 
mellan sig utan att blanda in USA. I 
sammanhanget sa hon också att det är tack 
vare Venezuela som Kuba har internet 
genom tjocka kablar under havet, trots att 
USA gjort allt för att Kuba inte ska kunna 

ha ett fungerande internet. Något som 
falskeligen framställs i Sverige som att Kuba 
inte haft det för att det är en diktatur.
      Under denna period med vänster-
regeringar minskades fattigdomen och 
många människor fick ett bättre liv. Det 
hölls också ett flertal folkomröstningar 
där man röstade bort gamla koloniala 
konstitutioner och till exempel skrev in 
ursprungsfolkens rättigheter.

Ekman menade att en intressant och 
speciell sak med Latinamerika är 
att politiken är lättare att förstå där 
än i många andra delar av världen. 
Klassmotsättningarna är så tydliga. Det 
finns en tydlig vit överklass lierad med USA 
å ena sidan och på den andra sidan står 
folket. Som Ekman uttryckte det:

”Ser man en 
demonstration med bara 

vita välklädda människor 
då vet man att det är en 

högerdemonstration”.

                  
  Ett välbesökt möte med Kajsa Ekis Ekman i Uppsala.
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I den latinamerikanska vänstervågen 
förenades en mängd olika folkliga 
rörelser. Nya former av (eller sätt att se 
på?) demokrati och olika typer av råd 
utvecklades. Ett exempel var Morales stil att 
åka ut i landet och sitta och lyssna till folk 
hela dagen, innan han själv talade. Ekman 
jämförde med när svenska politiker åker ut 
till svenska förorter för att snabbt visa upp 
sig inför kameror.
      Naturligtvis ogillades de folkliga 
framgångarna av USA och de härskande 
klasserna. Med alla medel från direkta 
statskupper till sanktioner och understöd 
till de reaktionära krafterna har USA 
också lyckats rulla tillbaka utvecklingen 
och få bort vänstern från makten. ”Nu är 
bara Venezuela och Kuba kvar”. Ekman 
nämnde statskuppen i Bolivia där ett flertal 
internationella undersökningar visat att det 
inte alls förekom något valfusk när Morales 
vann den senaste gången. Men såväl 
Sveriges utrikesminister Linde som alla 
partier utom Vänsterpartiet svalde USA:s 
version. På en fråga från Vänsterpartiet i 
riksdagen svarade utrikesminister Linde att 
det inte var någon statskupp eftersom ”polis 
och militär (bara) rekommenderat president 
Morales att avgå”.
      Det är nu ”den gamla fascistanstrukna 
högern” som tagit över. Bolsonaro-regimen 
är här ett tydligt exempel. Ekman påpekade 
att det visst fanns problem till exempel med 
korruption i Brasilien under Lula. Men 
samtidigt lyftes 40 miljoner människor ur 
fattigdomen.

En sak som Ekman tyckte att vänstern 
borde fundera över är att de 
vänsterregeringar som följde ”den liberala 
demokratin” och inte avsatte militärchefer 
eller högerdomstolar har förlorat makten. 
Kuba och Venezuela är undantagen här.
Ekman betonade att det finns många 
problem i Venezuela: ”man kan kritisera 
Venezuela för mycket”, även om hon 
tyckte det var svårt att veta vilka problem 
som orsakats av USA:s sanktioner och 
vilka som orsakats av den egna politiken. 
Men regeringen är – trots vad som sägs – 
demokratiskt vald. Och sanktionerna slår 
mycket hårt. Till exempel gör det att man 
inte kan handla mediciner och till och med 
blivit av med sådana beställningar som de 
redan betalt. Ett annat exempel är att den 
legala regeringen inte kommer åt det guld 

som staten har i Bank of England.
      När Ekman var i Venezuela för ett och 
ett halvt år sedan var hennes intryck att de 
flesta fattiga stödde Maduro trots stor kritik. 
Bland de problem som Ekman nämnde var 
att man inte lyckats ställa om ekonomin 
samt korruptionen. Eftersom det varit 
viktigt att ha ett stöd inom militären med 
tanke på vad som hänt i de andra länderna 
har också delar av militären fått fördelar 
som att styra över områden som de inte 
begriper. Det har bidragit till korruption och 
dålig styrning av företag.
      Ekman nämnde det misslyckade 
försöket till resning utifrån i Venezuela som 
gick under namnet ”Operation Gideon”. 
Kunde verkligen en så tafflig kupp ledas 
av USA? Ja, det har visat sig att de som 
deltog i den misslyckade invasionen har 
tydliga kopplingar till Trump-regimen 
som dessutom inte vill göra om den typen 
av stora invasioner som Irakkriget var ett 
exempel på. Ekman menade också att den 
av USA stödde kuppmakaren Guaidó nu 
förlorat förtroendet även inom Venezuelas 
högermedier.
      Ekman nämnde utan att gå in på 
dem djupare även andra händelser som 
statskupperna i Honduras 2009 och i 
Paraguay 2012 samt de anmärkningsvärda 
omsvängningarna hos Correas efterträdare 
Lenin Moreno i Ecuador som ”bytte ansikte 
totalt” efter att valts eller hos Uruguays 
förre utrikesminister Luis Almagro som 

                           
Kajsa Ekis Ekman
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nu är ledare för OAS. Hon nämnde 
också tillkomsten av en vänsterregering 
i Mexiko genom valet av AMLO 2018. 
Men på en direkt fråga från publiken 
efter frågestunden ville hon däremot inte 
kommentera utvecklingen i Nicaragua.

Avslutningsvis menade Ekman att det är 
oroande hur vi i Sverige ser på den här 
reaktionära utvecklingen i Latinamerika. 
I Venezuela är det eliten som äger medierna. 
Och dessa medier är helt dominerande. Det 
är dessa mediers ”sanning” som kommer 

som nyheter till Sverige, aldrig nyheter 
från Telesur. Hon jämförde med de enorma 
protesterna innan Irakkriget 2003. 

Om vi haft en stark solidaritetsrörelse så 
skulle inte kuppregimen i Bolivia ha suttit 
kvar som nu, menade Ekman.

”Idag har de 
anti-imperialistiska 

krafterna tystnat i Sverige 
även på vänstersidan”.

Chokladfabriken på Kuba (2020) är en fotobok. Den innehåller bilder från fabriken som 
invigdes av Che Guevara 1963. Tillsammans med bilder från omgivande kakaoodlingar 
visar den att Kuba har något som är ovanligt i världen: 
En chokladfabrik som förädlar kakaobönor från landets egna odlingar.
      Med  Maria Adlercreutz´stipendium  — för att bl.a. fotografera ekologisk 
odling och processande av kakao i Baracoa (2016) — och genom kontakten med 
vänskapsorganisationen Icap i Havanna och i Guantanamo/Baracoa, fick jag möjlighet 
att komma in och fotografera i fabriken. Och kanske är det den enda fotobok som 
dokumenterat den ursprungliga chokladfabriken.
      Fabriken har nu genomgått en totalrenovering av byggnaden, modern teknologi 
har installerats och den är snart färdig för att fortsätta produktionen. Boken har 
uppmärksammats på Kuba av Radio Baracoa, och i nätupplagor av Venceremos och 
Opciones.

Chokladfabriken på Kuba
L I N D A  L U N D G R E N
Bokförlaget Hildur, 2020.
Fotobok: ISBN 
978-91-519-3960-5färgfoto.
Inbunden, hård pärm, 84 sidor, 
23×25 cm. 
Text: svenska och engelska. 
bokforlagethildur.se

Ny bok: Chokladfabriken på Kuba

Text: Linda Lundgren
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Foto: Vokan Olmez/unsplash.com

Ja, det kan verka vara en fruktansvärd 
rubrik. Så här förhåller det sig:

Min fru är anställd på ett konsultföretag, 
låt oss kalla det ”A”. Hennes företag hyr ut 
henne till ett annat företag, låt oss kalla det ”B”. 
Det är liksom själva idén med konsultföretag; 
de hyr ut anställda, tar betalt av det hyrande 
företaget, betalar en del i lön till konsulten 
(i detta fall min fru) och gör sig en hacka på 
mellanskillnaden. Men inte nog med det; B 
har uppdrag hos ett tredje företag, lämpligen 
kallad ”C”, åt vilken alltså min fru nu arbetar. 
För övrigt är B utlandsägt och C ligger utanför 
Sveriges gränser. 
 
Min fru är som sagt anställd av A, men får en 
mindre del av pengarna som går från C till B 
och till A, givetvis med påslag i varje led. Hon 
har skrivit på anställningsavtal med A och vet 
vad som gäller. Hur mycket hon får av det som 
A, B och C tjänar på henne går inte att veta, då 
det är en affärshemlighet. Min fru (och andra) 
får bara en del av det som betalas, deras lön. Det 
är liksom själva idén med marknadsekonomi 
och kapitalism; skulle inte ägarna till A, B 
och C tjäna pengar på affären, skulle förstås 
min fru (och andra) få sparken. Nåväl, inget 
märkvärdigt med det kan tyckas. 

Men låt oss ta ett annat exempel: När kubanska 
läkare arbetar utomlands och räddar liv, då 
hävdar USA och deras megafoner, exempelvis 
Civil Rights Defenders CRD i Sverige, att de är 
utsatta för slavhandel och trafficking.   

De kubanska läkarna, har precis som min fru, 
sökt jobbet och skrivit på anställningsavtal 
där villkoren framgår. USA/ CRD med flera 
nämner inte de tiotusentals liv som dessa 
kubanska läkare räddat, inte de fyra miljoner 
latinamerikaner som återfått synen tack vare 
dem. Dessa miljontals fattiga, som i många fall 
för första gången träffat en läkare, intresserar 
varken USA eller CRD. Nej, de säger sig vara 
bekymrade över läkarnas arbetsvillkor och 
påstår att de är offer för modern slavhandel 
och trafficking. Därför ska det kubanska 
hälsovårdsbiståndet stoppas med alla medel. 
Men på vilket sätt är de kubanska läkarna mer 
offer för trafficking än min fru?

USA har snart inga mer sanktioner att ta till 
mot Kuba. Blockaden och sanktionerna är i stort 
sett allomfattande. Så nu hotar stormakten också 
de länder som anlitar de kubanska läkarna med 
straffåtgärder.
      Skillnaden mellan min fru och de kubanska 
läkarna, förutom att de senare räddar liv, är 
att i det förstnämnda fallet går vinsten till 
aktieägare. I fallet med de kubanska läkarna 
går mellanskillnaden mellan deras löner och 
det som den kubanska staten får in, till det 
kubanska hälsovårdssystemet och till Kubas 
bistånd till de fattigaste länderna som får detta 
bistånd helt gratis. 

Men det får du aldrig läsa om i DN eller höra 
på Sveriges Radio. I ”den fria pressen” är det 
CRD och deras meningsfränder som kommer 
till tals, inte de kubanska läkarna eller deras 
miljontals tacksamma patienter.

Zoltan Tiroler

Är min fru offer för trafficking? 
Med anledning av USA:s anklagelser om att                                                                               

de kubanska läkarna utomlands är 
utsatta för trafficking 
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Kubas 
hemliga vapen?

De kubanska attackerna slogs 
upp stort i världspressen. 
Prestigefyllda medier som 
Washington Post, The New 
Yorker, CBS 60 Minutes och 
många andra rapporterade 
och spekulerade. TT och 
svenska medier hakade förstås 
på. Experter uttalade sig och 
spekulerade. Trump skar ner 
personalen på sin ambassad 
och beordrade kubanerna att 
lämna sin i Washington. En 
diplomatisk kris var ett faktum. 
Kritiken mot Kuba var hård. 
Presidenten, utrikesministern 
och högerpolitiker gick ut 
stenhårt med fördömanden och 
anklagelser. 
      Senatens Utrikesutskott 
sammanträdde under rubriken 
”Angrepp på US-diplomater”. 
Här handlade det inte om att 
få fram fakta, utan att angripa 
Kuba och vidta straffåtgärder. 
De kubanska myndigheterna 
avvisade kategoriskt alla 
anklagelser. De framhöll att 
Kuba aldrig har förbrutit sig 
mot, eller tillåtit, eller kommer 
att tillåta att tredje man angriper 
någon diplomats fysiska 
integritet. Kubas regering 
vet sitt ansvar och fullgör det 
exemplariskt. Kubanerna

tillsatte en undersöknings- 
kommission av vetenskapsmän, 
brottsutredare och 
hälsoexperter. De ville 
samarbeta med experter från 
USA, men de senare nekade.  
 
Efter noggranna utredningar 
presenterade den kubanska 
kommissionen sin slutsats: Det 
finns inte något som helst bevis 
för att de påstådda händelserna 
eller att något angrepp av något 
slag har ägt rum. USA har inte 
kunnat visa att de hälsoproblem 
som diplomaterna rapporterat 
beror på Kuba. Alltså: 
MASSHYSTERI .   
      De omfattande kubanska 
undersökningarna ställdes 
till USA:s förfogande. Vilket 
istället fick motsatt effekt och 
ytterligare ökade hysterin från 
USA-myndigheterna: ”Tar de 
oss för idioter”, och därmed 
avfärdades den kubanska 
rapporten. Istället hittade läkare 
i Miami ”övertygande bevis” på 
attackerna. 
      Redan i januari 2019 gick 
luften ur hela historien. Det 
i samband med att biologer 
vid University of California 
och Lincoln University i 
England kunnat undersöka 

en ljudinspelning av de 
högfrekventa ljuden som 
medvetet läckt från USA:s 
UD till nyhetsbyrån AP för att 
stärka bevisen mot Kuba. Men 
forskarna kunde istället med 
100 procents säkerhet slå fast att 
ljudet kom från syrsor.

De nyhetsbolag som i ett och 
ett halvt år kommit med den 
ena versionen mer fantasifull 
än den andra om kubanernas 
okända och fantastiska 
science-fictionteknik med 
lömska akustiska attacker 
på de oskyldiga jänkarna, de 
publicerade varken någon 
rättelse eller ursäkt till sin 
publik. (Självklart än mindre till 
Kuba.) De politiker som använt 
de påstådda ljudattackerna 
för att angripa Kuba, kräva 
straffåtgärder och smutskasta 
Kubas regering, de sa ingenting 
utan gick vidare till nästa attack.

Den kände journalisten Glenn 
Greenwald hävdar att det var 
CIA som från början planterade 
historien och att NBC och 
MSNBC sin vana trogen spred 
CIA:s berättelse som sedan 
plockades upp av andra medier. 
För många tog det emot att lilla 
Kuba skulle ha så sofistikerade 
vapen som inte ens USA:s egna 
agenter kände till. Så istället 
hävdade nyhetsbyråerna att 
det var ryssarna som använde 
sig av dessa ”sofistikerade 
mikrovågor.” NBC, CIA:s 
språkrör, gick så långt som att 
säga att ”underrättelsekällor i 
USA avlyssnat ryska agenter” i 

2015 återinvigdes USA:s ambassad i Havanna (och Kubas 
i Washington). Året efter vann Trump presidentvalet och 
2017 uppgavs att ett 80-tal anställda vid USA:s ambassad 
drabbats av ”akustiska attacker”, bestående av något slags 
högfrekvent ljud. Kanadas ambassadör tillfrågades om 
liknande händelser och vips sökte 27 kanadensare vård 
för huvudvärk, näsblod och sömnproblem. Till det kom 
senare påståenden om hjärnskador, skador på hörseln och 
en rad andra åkommor.

Syrsor var källan till det högfrekventa 
ljudet som påstods vara kubanska attacker. 
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samtal som avslöjar ryssarna        
och talade om medvetna 
attacker mot USA-diplomater 
och agenter för att framkalla 
hjärnskador. I politiska kretsar i 
USA framfördes uppfattningen 
att Ryssland skulle stämplas 
som främjare av terrorism. 

Kubanerna kämpade hårt med 
att tillbakavisa anklagelserna 
och visade på det orimliga 
i påståendena. Men ingen 
ville lyssna på de kubanska 
expertutlåtandena.
I en nyutkommen bok, ”Havana 
Syndrome – Mass Psycogenic 
Illness and the Real Story 
Behind the Embassy Mystery 
and Hysteria” på Springer 
press, går Robert W. Baloh, 
professor i neurologi och 
specialist på hörselorganen, 
samt Robert E. Bartholomew, 
medicinsk sociolog med 
inriktning på masshysterier, 
igenom allt som är känt om 
händelserna.

I oktober/novembernumret 
2020 av Magasinet Filter 
recenserar redaktören Mattias 
Göransson förtjänstfullt boken 
och redovisar forskning kring 

masshysteri, ett fenomen som är 
känt sedan medeltiden. Likaså 
går boken/ Göransson igenom 
”bevisen” för attackerna. Och 
de avfärdas löjligt enkelt ett 
efter ett:

• Medicinska experter pekade 
på att symptomen hos de 
drabbade förekom hos ett 
tvärsnitt av befolkningen. 
Redaktionen för Europas 
ledande tidskrift inom 
neurologi hudflängde 
de kollegor som ”hittat 
hjärnskador”. Sergio de 
la Salla, professor vid 
universitetet i Edinburgh 
konstaterade att i så fall är 
vi alla hjärnskadade.

• Experter på vapenteknik 
framhöll att det inte finns 
några kända ultraljudvapen

• En fysikprofessor förklarade 
att ljudet skulle studsa mot 
väggar, inte kunna riktas 
och inte kunna vålla någon 
skada

• Många påpekade det 
märkliga i att vapnet 
enbart drabbade 
USA:s och Kanadas 
ambassadanställda, och en 
del trodde att spionerna på 
dessa ambassader drabbats 
av sina egna instrument

Berättelsen var från början 
orimlig, men nu gällde det 
Kuba, och då gäller inte vanligt 
omdöme och sunt förnuft. 
Då får de mest fantastiska 
lögner spridning. (Jag minns 
till exempel ”nyheten” när 
hajattacker i Florida skylldes på 
Kuba som skulle ha dresserat 
hajar att attackera badande 
i USA.) Bokens författare 
skriver att varenda detalj 
i skeendet har i överförd 
bemärkelse inträffat massvis 
med gånger och att alla borde 
från början ha begripit vad 

som hände: Grupptänkande, 
tillgänglighetsbias och 
bekräftelsejäv och vilja att skada 
Kuba stod i vägen för sunt 
förnuft. Vi kan konstatera en 
kombination av företeelser:
 
nervösa ambassadtjänstemän, 
politiker som såg möjligheten 

att främja sina syften,  
fantasieggande högteknologiska 

”vapen” 
som kunde sälja lösnummer och 

det vanliga mediadrevtrycket 
som gör att alla hakar på. 

Det gäller bara att få bollen i 
rullning. En uppgift som gjord 
för CIA och Pentagon, med sina 
tusentals mediepropagandister.

Som vanligt var det de 
kubanska myndigheterna som 
höll huvudet kallt och höll 
sig till fakta. USA har under 
historien ofta använt sig av 
”fake news” och provocerat 
fram incidenter för att främja 
sin politik. Kuba, Vietnam, Irak, 
Syrien är bara några exempel. 
”Ljudattackerna” bidrog till att 
försämra förhållandet mellan 
USA och Kuba. Det fyllde 
därmed ett syfte.

Zoltan Tiroler

Havana Syndrom
Robert W. Baloh, 
Robert E. Bartholomew, (Springer) 



Sånger om Che Guevara
Text: Oskar Wigren

Kolla gärna upp även dessa sånger:
Apurimac – Ay, Che Camino. Charlie Haden – Song for Che. El Tri – Che Guevara. 
Judy Collins - Che. Wolf Biermann - Comandante Che Guevara
Quilapayún - Cancion funebre para el Che Guevara

Inom musiken är Ernesto Che Guevara ett 
kärt ämne, faktiskt vanligare än säkert många 
tror, och här under nämns några av de mest 
kända sångerna.

Carlos Puebla: Hasta siempre comandante
Den mest kända sången om Che Guevara är 
utan tvekan Carlos Pueblas ”Hasta siempre, 
comandante”. Den kubanske musikern Carlos 
Puebla (1917-1989) skrev sången dagen efter 
Fidel hade tillkännagjort att Che Guevara 
lämnat Kuba för att slåss för revolutionen i 
andra länder. Sången var även ett svar till det 
avskedsbrev som Che Guevara lämnade efter sig 
i samband med sin avfärd. Carlos Puebla kom 
under åren att skriva åtskilliga sånger om Che.

Victor Jara: El aparecido; Zambadel Che
Den chilenske folksångaren Victor Jara (1932 
– 1973) mötte Che Guevara av en slump redan 
1959 när han tillsammans med en teatergrupp 
turnerade i den unga revolutionens Kuba. 
Teatergruppen hade blivit lovade att få träffa 
Fidel Castro, men efter lång väntan kom istället 
en man och meddelade att Castro inte hade tid 
men att han kanske kunde svara på deras frågor. 
Denne man var den för Victor Jara då helt 
okände Ernesto Che Guevara. Victor Jara skrev 
flera sånger om Che Guevara. ”El aparecido” 
(på svenska gengångare eller spöke) kom 1967, ett 
halvår innan Che Guevaras död, och beskriver 
Che som ett spöke som ingen vet var han är 
och var han ska dyka upp. Sedan Che lämnat 
Kuba spekulerades det vilt var han befann sig 
och hans revolutionära anda tycktes dyka upp 
överallt. Efter Ches död skrev Victor Jara sången 
”Zamba del Che”.

Sílvio Rodríguez: Fusil contra fusil;  Tonada 
del Albedrio 
”Fusil contra fusil”, som kan översättas till 
”Gevär mot gevär”, skrevs 1968 av den då unge 
Silvio Rodriguez (född 1946) som var en ledande 
del i Nueva Trova, den musikrörelse som föddes 
1967-68 i kölvattnet av revolutionen på Kuba. 
Che nämns aldrig vid namn i sången, även om 
orden i titeln syftar på Ches för- och efternamn. 
När sången skrevs hade Rodriguez ännu inte fått 
nån formell träning i musik. Sången förekommer 
i Steven Soderberghs film om Che från 2008. 
Senare skulle Rodriguez 2009 skriva sången 
”Tonada del albedrio”, med vilken han ville 
”rehabilitera” bilden av Che som han upplevde 
hade kommersialiserats och istället påminna om 
Ches ”kamp mot imperialismen, hans kärlek 
över att vara en revolutionär och hans tankar om 
socialism.”

Peggy Seeger:  A song for Che Guevara
Ewan Maccoll: The companeros
Den amerikanska folksångerskan Peggy Seeger 
(född 1935) och hennes make, den skotska 
folksångaren, Ewan MacColl (1915-1989) besökte 
Kuba 1968 och skrev samma år, var för sig och 
tillsammans, flera sånger om Kuba och även 
specifikt om Che Guevara. Peggy Seeger, som 
är halvsyster till Pete Seeger, är för svenskar 
kanske främst känd för sin antifascistiska sång 
”Song of choice”, som heter ”Valet” i Mikael 
Wiehes översättning. Ewan MacColl är känd 
bland annat för sången ”The Ballad of Ho Chi 
Minh” som även den finns i svensk översättning 
och framförd av Knutna Nävar.

Atahualpa Yupanqui: Nada mas  
Den argentinske folkmusikern Atahualpa 
Yupanqui (1908-1992) skrev denna sång efter 
Ches död som en hyllning till en argentinsk 
broder. I sången sjunger han, ”Somliga dör för 
att födas igen / Om nån tvivlar/ Gå och fråga 
Che”. Som kommunist blev Yupanquis musik 
censurerad under Perons styre.

Sara Gonzales: Andes lo que andes 
Ali Primera: Comandante amigo 
Liksom Silvio Rodriguez var Sara Gonzales 
(1949-2012) en del av Nueva Trova och även 
hon hade en Chehyllning i sin repertoar, liksom 
Venezuelas store folksångare och poet, Ali 
Primera (1942-1985).
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