
Skapar USAs visum våld bland dissidenterna? 

 

Mötet bland dissidenterna slutade med två fall av misshandel. Detta skapade först mycket 

förvirring eftersom dissidenten Guillermo Fariñas förklarade för tidningen Herald i Miami att 

han blivit överfallen av ”en agent och provokatör från (Kubas) säkerhetstjänst, som bröt sig in 

medan ett oppositionsmöte pågick.” Sedan ändrade han sin historia och uppgav för en 

dissidenttidskrift i Kuba att ”Aggressionen utfördes av José Alberto Botell medan denne 

deltog i ett möte, när han plötsligt drog kniv och hotade deltagarna.” Botell har varit ledande 

medlem av Fariñas grupp i fyra år.  

 

Till saken hör att olika bloggar i Kuba publicerade kopior på ett brev från USAs 

immigrationsmyndigheter till Fariñas i vilket myndigheten skriver att, enligt hans 

rekommendationer har visumansökan från flera dissidenter avslagits, bland dem visum för 

José Alberto Botell. Alltså: ett brev från USAs myndigheter till Fariñas visar att denne 

pläderat för att Botell skulle nekas visum till USA.  

 

USAs tystnad kring fallet får mig att tro att brevet är äkta. Det är utan jämförelse 

anmärkningsvärt att USAs immigrationsmyndighet frågar politiker i ett annat land om vem 

man bör ge visum och vem som bör nekas.  

 

Tidningen Herald är bekymrad och i en artikel skriver man att dissidenterna måste lösa sina 

interna problem, men varnar för bråken och ”den bild som det ger i utlandet.” Tidningen 

tillägger att våldshandlingarna ”utgör en del av en alarmerande situation och att det under de 

senaste veckorna har förekommit allt fler ömsesidiga fördömanden och anklagelser, som ger 

en negativ bild av några av medlemmarna av oppositionen.” 

 

Fariñas själv uppger att han ”agerar som medlare i en konflikt som uppstått mellan Damer i 

Vitt och UNPACU i östra Kuba.” Nyligen avbröt Damer i Vitt i östra Kuba sina relationer 

med Havanna på grund av ekonomiska tvister. 

 

Problemet med visumen till USA är mer än ett bråk mellan oppositionsanhängare. Darsi 

Ferrer, högste chef i UNPACU, publicerade nyligen en protest mot USAs Intressekontor i 

Havanna för att hans son inte fick visum till USA.  

 

Sanningen att säga så skapar dissidenterna fler nyheter genom sina problem och interna bråk 

än genom sina aktiviteter i oppostion. Det som kännetecknar dem är slagsmål, fördelningen av 

pengarna, utdelande av visum och bråk om makten bland ledarna samt infiltration.  

 

USAs tidigare representant i Kuba, Jonathan Farrar, skrev i sina hemliga rapporter till UD 

(som Wikileaks läckte) om två av dessa problem: det överdrivna intresset för pengar som 

kommer från USA och den extrema viljan till att vara chef för olika oppositionsgrupper. Det 

Farrar inte erkände är att det är USAs regering som skapar denna vurm för pengar när man 

officiellt deklarerar att USA varje år delar ut 20 miljoner dollar. Och nu verkar det som man 

skapat ett nytt problem genom att lägga visumhandläggning i händerna på dissidenterna.  

 

Den överdrivna strävan efter att vara chef bland dissidenterna är inget nytt utan har utan tvivel 

varit ett av de största hindren från att kunna ena oppositionen. Denna fortsätter att vara 

fragmenterad i smågrupper utan kapacitet att skapa en gemensam plattform som skulle kunna 

ge dem inflytande. Till detta kommer att grupperna infiltreras av kubanska säkerhetstjänsten, 



men det är inte de som skapar oppositionens svaghet. Det skulle vara svårare att splittra dem 

om det funnes mindre ärelystnad och större transperens vad gäller finanser och visum. 

 

Mycket få oppositionsgrupper i världen har haft det så bra förspänt som dissidenterna i Kuba. 

Inte minst under den ekonomiska krisen på 90-talet, när strömavbrotten kunde vara åtta 

timmar om dagen, när det var brist på baslivsmedel, brist på mediciner och kollektivtrafiken 

låg nere. Vid denna tid var folk desillusionerade, Katolska Kyrkan flörtade med oppositionen 

och denna räknade dessutom med stort internationellt stöd. Det gick så långt att nästan ingen 

utländsk politiker som besökte Kuba gjorde det utan att träffa några av de mest kända 

dissidenterna. 

 

Oppositionen har inte heller haft den politiska mognaden att stödja de reformer som Raul 

Castro initierat, trots att flera av dessa reformer var sådant som de krävt; släppa de politiska 

fångarna, underlätta resande och ökad andel privatföretagande. Genom att bara vifta med 

mänskliga rättigheter, flerpartisystem och marknadsekonomi har oppositionen satt sig i en sits 

med minimalt inflytande bland öns befolkning, precis som USAs tidigare ambassadör Farrar 

skrev hem till sina chefer i Washington.  

 

Men faktum är att det är USA självt som skapar de största svagheterna inom dissidentrörelsen 

genom att erbjuda miljontals dollar, selektiva visa och en abstrakt politisk agenda som 

möjligen kan ge röster i Miami, men som visat sig ha mycket liten dragningskraft på 

kubanerna i Kuba.  
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