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Vem i Amnesty försöker bluffa om Kuba?

I Sverige liksom på Kuba är det straffbart att begå landsförräderi.
Således enligt Sveriges brottsbalk kapitlen 19 och 22 är det straffbart att:
Exempelvis: ”Den som, med uppsåt att riket …. med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller
utländskt bistånd, läggas under främmande makt …. dömes för högförräderi till fängelse i tio år
eller på livstid …..” (Kap 19 §1)
och  ”Avsevärt bistånd åt fienden, dömas för landsförräderi till fängelse på viss tid, lägst fyra och
högst tio år, eller på livstid”. (Kap 22 §1)
och  ”…. träda i förbindelse med fienden … För förberedelse eller stämpling under tid då riket hotas
av krig, ockupation eller andra fientligheter, skall dömas till ansvar trots att fientligheter inte
utbrutit.” (Kap 22 §7)

Kuba har också lagar mot landsförräderi
Sverige är inte utsatt för hot från någon aggressiv stormakt.
Kuba däremot har utsatts för fientligheter från USA ända sedan Kubas folk genom sin revolution
1959 gjorde slut på Batistadiktaturen och maffiabossen Lanskys gangstervälde. Många sådana
brottslingar flydde till Miami, där de lät sig rekryteras av CIA med målet att åter göra Kuba till en
lydstat under USA.
Sedan dess har USA stött terroristattacker mot det nya Kuba, utsatt landet för ekonomisk krigföring
och blockad, utsatt Kuba för invasionsförsök, utsatt Kuba för biologisk krigföring och använt
mångmiljonbelopp för lögnkampanjer mot Kuba.

Kuba är ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter
Det kubanska folket har framgångsrikt försvarat sig mot alla dessa fientligheter. Trots USA:s
blockad, och trots att Kuba är ett litet fattigt land i tredje världen, har kubanerna lyckats skapa ett
samhälle som är som en dröm för miljoner fattiga runtom i världen. I Brasilien, Argentina,
Venezuela, Bolivia m.fl. latinamerikanska länder inspireras folken av Kuba och mobiliserar sig för
sina rättigheter mot fattigdomen, mot dödspatrullerna, mot analfabetismen, mot utländska bolags
rofferi av inhemska naturresurser etc.
På Kuba har folket skapat verkliga mänskliga rättigheter åt sig själva t.ex.
• Utrotat analfabetismen omedelbart efter revolutionen.
• Genomfört en verklig jordreform så att de som brukade jorden fick rätt till egen jord.
• Gratis högklassiga skolor för alla. Skolklasserna har högst 20 elever.
• Kostnadsfri hälsovård med sjukhus, polikliniker och ett nät av 30.000 familjeläkare för öns elva
miljoner invånare.
• En verklig demokrati där alla har rätt att säga sitt och också rätt att ta gemensamt ansvar.
• De 10 % fattigaste på Kuba har högre levnadsnivå än de 60% fattigaste i Latinamerika som helhet.

Kubas egen demokrati måste beakta hotet från USA
Istället för att utforma sin demokrati efter den europeiska modellen, har kubanerna, efter mängder
med diskussioner och folkomröstning 1976 valt en grundlag som etablerade ett personvalssystem
till de beslutande församlingarna på kommun-, provins- och riksnivå. Sedan dess har de utvecklat
sin demokrati vidare. Politiska partier är förbjudna att delta i de kubanska valen överhuvudtaget,
inte heller Kubas kommunistiska parti. Det är ett renodlat personval där folket röstar på de individer
som de har förtroende för. Kubanerna vet att om de skulle tillåta flerpartisystem, skulle USA
omgående finansiera och organisera skapandet av tre eller fyra partier som går stormakten USA:s
ärenden. Kubanerna behöver bara se vad som hänt i Nicaragua där USA:s pengar lägger sig i
landets inre angelägenheter och ger ett öppet stöd till högerpartierna. USA:s ambassadtjänstemän
reser runt i Nicaragua och propagerar stöd för högern, uttalar hotelser om folket inte ”röstar rätt”!
Kubanerna vägrar tillåta detta i sitt eget land, utan försvarar sin suveränitet!
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Amnestys 75 ”aktivister” var betalda av USA
De 75 fängslade som Amnesty så vackert kallar ”aktivister” har dömts i kubanska domstolar, där de
självklart kunnat välja försvarsadvokat. Om de inte själv valde någon, blev de tilldelade en.
Anhöriga till dem och andra kubanska medborgare fick närvara. Bevisen var överväldigande
eftersom den kubanska säkerhetstjänsten hade infiltrerat landsförrädarnas grupper och kunde
ingående vittna om deras brott och dessutom lägga fram dokument, foton etc. Dessa 75 nu dömda
har bevisligen:
• Tagit emot instruktioner från fientlig främmande makt, nämligen USA.
• Tagit emot pengar, regelbunden väl tilltagen betalning, från fientlig främmande makt.
• Tagit emot utrustning t.ex. faxar, datorer för att kunna bedriva denna verksamhet.
• Många av dem har haft passerkort för att kunna gå ut och in på USA-regeringens ”intressekontor”,
d.v.s. USA:s representation i Havanna.
• De har rapporterat direkt till USA:s diplomater och deltagit med dem i sammansvärjningsmöten.
På vanlig svenska kallas detta spioneri, samarbete med fientlig främmande makt, landsförräderi!
De är inte dömda för vad de sagt eller vad de tycker. De är inte samvetsfångar eller politiska fångar.
De är helt enkelt dömda för sina landsförrädiska handlingar och för att ha medverkat till USA:s
försök att skapa en femtekolonn.

USA har deklarerat sig själv vara fiende till Kuba
Den kubanska regeringen har ett otal gånger uttalat att man vill ha normala relationer med USA.
Men USA har under åren successivt trappat upp sin fientlighet. Fientligheten har t.o.m. lagstiftats.
T.ex:
• Det är för USA-medborgare olagligt att spendera en enda dollar på Kuba = förbud att turista!
• Torricellilagen 1992 som mot internationell lag bl.a. förbjuder bolag i andra länder att handla med
Kuba, och mot sjörätten förvägrar lastfartyg inträde till USA-hamnar om de nyss besökt Kuba.
• Helms-Burton lagen 1996 som föreskriver i detalj hur en USA-anpassad regering ska införas på
Kuba, och Kuba åter göras till en lydstat som på Batistas tid.
• Bush och andra i Vita Huset riktar öppna hot mot Kuba i stil med ”Efter Irak, Kuba!”
Om vi hotades av en sådan utländsk makt skulle vi i Sverige självklart försvara oss mot landsmän
som går denna utländska makts ärenden. Kuba har också rätt att försvara sig mot ett sådant hot!
Då är frågan: Vilka är det inom Amnesty som förnekar Kuba rätt att försvara sig mot en fientlig
främmande makt?

Skall Amnesty låta sig luras en gång till?
Ska Amnesty låta sig luras en gång till, såsom skedde1979, då Svenska Amnesty tillsammans med
Svenska Pen ”adopterade” kubanen Valladares, som CIA lanserat som författare och förlamad.
Amnesty samlade ihop till en rullstol åt Valladares, som i själva verket var en f.d. Batista-polis och
terrorist och inte själv hade skrivit texterna som gavs ut i hans namn. När Amnesty rullade fram
rullstolen vid Valladares ankomst till Paris, sprang han helt frisk ned för flygplanstrappan!
Vilka krafter är det inom Amnesty som försöker utnyttja sin organisation mot Kuba istället för att
koncentrera sig på kampen mot verkliga brott mot de mänskliga rättigheterna?
En av de främsta mänskliga rättigheterna är rätten till liv! Kuba har över 20.000 läkare och annan
hälsovårdspersonal som arbetar utomlands och räddar hundratusentals liv i fattiga länder! Menar
Amnestys ansvariga att vi på fullt allvar ska stoppa pengar i Amnestys bössor, när Amnesty spelar
med i krigsgalningen Bushs försök att krossa Kuba?

Svensk-Kubanska Föreningen      www.svensk-kubanska.se

För saklig information om Kuba läs Tidskriften Kuba, boken Kuba – en annan värld är möjlig och
broschyren Frige de fem kubanerna ur USA:s fängelser.

Helms-Burton lagen: http://usinfo.state.gov/regional/ar/us-cuba/libertad.htm
Domarna mot de 75 landsförrädarna på Floridasajten: http://www.ruleoflawandcuba.fsu.edu


