
et är höst i Havanna och

bara några månader till
4o-årsfirandet av den

kubanska revolutionen.

Folket står enat bakom revolutionen,

hävdar regeringen. Samtidigt sitter de

fyra dissidenterna Vladimiro Roca,

Martha Beatiz Roque, Felix Bonne

Carcass6s och Ren6 G6mez Manzano,

som 1997 uppmanade folket att boj-

kotta valet, i fängelse sedan juli 1997

utan rättegång. De anklagas för "brott
mot statens säkerhet i samband med

uppvigling".
Vilka är det då mer än de fyra som

vågar ställa sig upp mot den kubanska

regeringen ?

Elizardo Sånchez är nestorn bland

Kubas dissidenter och ledare för
ccDHRN (Comisiön Cubana de De-

rechos Humanos y Reconciliaciön Na-

cional). Hans hem i stadsdelen Mira-
mar är en träffpunkt för människo-

rättsaktivister och det bjuds lunch i

omgångar. Elizardo Sänchez tar emot

tillsammans med Virgilio Balmori. De

berättar om hur de på r96o-talet bör-
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lade kritisera regimen.

- Från vänster, förklarar Elizardo

Sänchez. Jag har allrid varit vättster

och nu är det för ser-rt att ändra på det.

Under r98o-talet utvecklades de

kubanska dissidentrörelserna till orga-

nisationer för miinskliga rättigheter

(ir.rn) eftersom avs:rknarden av yttran-

defrihet och organisationsfrihet omöi-

liggjorde deras kritik.

- Respekt för de mänskliga rättig-

heterna är nödvändig för att man ska

kunna agera och tänka fritt, säger

Elizardo Sånchez.

Mn-organisationernas syfte är att

skydda dem som drabbas av förtryck
på grund av sina avvikande åsikter.

Tusentals dissidenter
CconnN bildades ry87 och sedan dess

har det oberoende organisationsväsen-

det vuxit snabbt i form av journalist-

byråer, fackföreningar och politiska

gruppenngar.

- Då fanns det inte mer än ett tiotal

organiserade dissidenter som inre satt

i fär-rgelse. Nu är vi tusentals i ungefär

hurrdra organisationer över hel.'^ ..',:.-

det, säger Sänchez.

De r 5-ral oberoende orgilni\.lt:. :.-:
jag har träffat har alla ansökr ,r:r: .:::

få sin organisation registrerrrcl. It::-:.
av dem har fått sin ansökan besr'.r:.',;.

Den kubanska konstitutior-ren erk...:'.

ner bara organisationer som h,rr "l'.:
gandet, korrsoliderandet och fijrsr :r.:
av det socialistiska samhället" .,.:::

uppgift. Och: "Ingen av de fril.rer.:

som erkänns medborgarna får ;ur..r:-
das mot det som sägs i konstiturione:r

eller i Iagarna, inte heller mot e\i\t(r:-

sen och målen med den soci:rlistisk.r

staten, eller mot det kubanska folker.

beslut att skapa socialismen och kor.t.t-

munismen. Brott mot denna princrp ,rr

straffbart. "
Raril Castro, Fidel Castros bror. för-

svarsminister och andreman i den

kubanska makthierarkin, gjorde i en

rapport till kommunistpartiet i ln!1rs

r996 klart vilken attityd som gäller

gentemot dissidenterna: "Fienden döl-

jer inte sitt motiv när den använder de

så kallade icke-statliga organisationer,
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På Kuba risl<erar de som tycl<er annorlunda än regeringen fångelsestraff. Men de
oppositionella håller dörrarna öppna. Hemlighetsmakeri sl<ulle gå srick i sräv med

vad de själva strävar efter: öppenhet, yttrandefrihet och rätt att organisera sig.

l(ubansk opposition
med öpp"nheten som ledstjärna

som utvecklats på Kuba den senaste

tiden."

Under samtalet med Elizardo
Sänchez knackar en äldre dam på dör-
ren och meddelar att Amnesty Inter-
national är i telefon. De frågar efrer
information om Horrestes Rodriguez.
Sänchez letar i arkivet och läser upp
informationen:

- Rodriguez fängslades den 2.3 juli
1997 och dömdes till fvra :irs fiingelse

för fientlig propaganda. Harr. orq:rni-
sation heter Mouimiento de Segui,lores

de Chibas och han har problen-r med

högt blodtryck.

Utmanar nyhetsmonopol
Radl Rivero Ieder Cuba Press, en av de

oberoende journalistbyråer som sedan

r995 utmanar regeringens informa-
tionsmonopol. Hans artiklar publice-
ras på Internet. Eftersom ingen på

Kuba har tillgång till Internet utan till,
stånd och inga privata publikationer
är tillåtna läser journalisterna upp sina

artiklar för webbredaktörerna i tele,
fon. De läses också upp i Radio Marti,
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en radiostation i Miami som sänder
över Kuba. (Radiostationen finansie-
ras till stor del av Cuban American
National Foundation, den största
gruppen av exilkubaner i USA, med

storr inflytande ibland annar ameri-
kanska kongressen, red:s anmärk-
ning.)

- Jag förlorade min ungdom i tron
att jag arbetade för landets bästa, när
jag egentligen arbetade för en liten
grr-rpp av människor vid makten. Jag
skrev till och med hyllningsdikter till
Fidel Castro, säger Raril Rivero med

ett leer-rde.

Hans kritik mot regimen var i bör-
jan begränsad, men den utvidgades
från område till område.

- Till slut fann jag att hela systemer

är oförsvarbart.

Rafl Rivero tar fram en hemuppgift
som ett grannbarn har fått från för-
skolan för att förklara. "Uppgift r6:
Vad hände före Revolutionens seger

med barn i er ålder? 17: Vilka var det
som kämpade för am ni skulle vara
lyckliga? r8: Vilka var det som bygg-

de skolorna, sjukhusen, föreningarna,
etcetera ? "

- Om flickan inte svarar på rätt sätt
kan modern förlora jobbet. Med de

förutsättningarna är det inte konstigt
att man misslyckas med att föra fram
sin kritik, säger Raril Rivero.

Den kririk som M R-organisar ioner

- Jag har alltid
varit vänster och

nu är det för sent
att ändra på det,

säger Elizardo
Sånchez, nestorn

bland l(ubas dissi-
denter och ledare

för CCDHRN.



"r[,r.rpnsxss

"Vi har och kom-
mer att ha socia-
lism." Slagorden
lyser fortfarande
starkt i Havanna.
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och oberoende journalister framför tar

inte sin utgångspunkt i de tomma ran-

soneringsböckerna och apoteken, utan

i avsaknaden av en offentlig debatt.

Kuba är ett land som helt saknar

insändarspalter.

"Politisk nedfl äckning"
Miriam Garcia Chåvez söker mig

under siestan. Hon vill berätta om sin

organisation, Colegio de Pedagogos de

Cuba (Kubanska pedagogsamfundet),

som enligt henne har 3oo medlemmar.

I princip ingen av dem har arbete, trots

att det enligt regeringen råder lärar-

brist.

Miriam Garcia Chävez ar larare i

spanska och litteratur, men förlorade
jobbet r99o med ursäkten att man inte

hade förtroende för henne. Utbild-
ningsministeriets resolution nummer

7t3 sdger att "Läraren måste koppla

alla sina ämnen till den revolutionära

processen". Miriam Garcia Chåvez vill
ha självständiga universitet och att
pN:s deklaration om mänskliga rättig-

heter inkluderas i läroplanen. Men det

viktigaste är att den "politiska ned-

fläckningen" av betygen, som omöjlig-

gör universitetsstudier och karriär, för-

svinner.

Hon tar fram sin dotters betyg och

visar var fläckarna kan hamna: "Är
eleven ideologiskr integrerad?", frågar

det gula betygshäftet. "Nej, Infor-
mation saknas eller Ja", lyder svarsal-

ternativen. "Deltar familjen i någon

religion eller sekt? Vilka massorgani-

sationer är eleven medlem i och hur

mycket deltar hon?"

- N{in dotter saknade sina kusiner

som hade åkt här:ifrån. När hon fick
bilder på dem från USA och visade

dem i skolan blev hon retad och kal-

lad förrädare. I årskurs sju var hon

tolv år gammal och hatade det kuban-

ska systemet, menar mamman.

Men ändå, visar Miriam Garcia

Chåvez förtvivlat, säger betygen att

hon är "skolad enligt de revolutionära

principerna, hennes nivå är den rätta".

- Ser du dubbelmoralen? utbrister

Miriam Garcia Chåvez. Om hon en

enda gång hade sagt vad hon tänkte

hade det inte stått så här!

Miriam Garcia Chåvez berättar att

hon själv fängslades den 7 september i

fjol. Hon sattes naken i en varm cell

utan vatten och förlorade efter 3o tim-

mar medvetandet på grund av vätske-

brist. Efter att ha fått vatten satt hon i

cellen i ytterligare en dag.

Den r8 september utsattes hennes

bostad för en Acto de repudio, ett slags

,r s *ttl*f

protestirktion. 5o bitrn friin en skola i

närheten sir-nlrrLles rhop av säkerhets-

polisen utirnför Iiigenheten och skrek

"Abajo Grtsnter.r!" ("Ned n-red förrä-

daren! ". u rrgei.irlig, översiirtrring.)

Blockaden oacceptabel
H6ctor Prrlrrcios och Gisel:r Delgado

driver Certtro ,lc EstttLlios Sociales,

som irr ett cliskr-rssionsforum för den

politiska oppositronen.

- En " thir-rk tank" i arbetet för
demokrirti, siiger H6ctor Palacios, som

har varit baide gerillasoldat och vice-

minister.

Hzrn iir övertygad om att Fidel

Castro inte skulle få folkets stöd i ett

val och hävdar att konflikten med USA

är ganska ointressant.

- Det är regeringetrs konflikt med

det egna folket sorn iir den tntressanta.

- Både den amerikrnska blockaden

och den kubanskrr regirnen är mora-

liskt oacceptabla, säger Fernando

Sånchez, ordförande i det liberala nsn,

(Partido Solidaridad D emocrtitica\,

som er-rligt flera källor samlar fler än

tusen medlemmar.

Att regeringen skyller landets pro-

blem på den 37 år långa amerikanska

blockaden - av regeringen kallad folk-

mordsblockaden - ses av den stora
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måtorireten av den politiska oppositio-
nen som en strategi för att flytta fokus
tiån en intern konflikt till en extern.

Pä Centro de Estudios Sociales gär

diskussionerna höga och balkongdör-
rarna är vidöppna. Samma saker hän-
der på flera ställen, dörrar ställs upp,
grannar presenteras och jag frågar om

3:jlj: 
t'rädda för att polisen ska spi-

- Oppositionen har inte några hem-
ligheter. Ju mer vi undanhåller desto

mer kan de ta reda på genom förhör
och infiltratörer. öppenheten är själva
motsatsen till dubbelmoralen, säger
Adolfo Fernändez Sainz, ansvarig för
internationella frågor i nso.

Manuel Cuesta Morria är ordföran-
de i csoc (Corriente Socialista Demo-
cråtica Cubana). För honom är rege-

ringens tro på sin egen självtillräcklig-
het dess srörsra gissel.

- Den politiska toppen menar atr
landets problem orsakas av enskilda
individers oförmåga am försrå det per-
fekta i der politiska systemet på Kuba.
Det är därför som säkerherspolisen all-
tid börjar sina utfrågningar med att
hävda att personen är konfunderad
och inte har förstått.

Långa ångelsestraff
Rättegången mot Vladimiro Roca,
Martha Beatriz Roque, Felix Borrne

Carcass6s och Ren6 Gdmez Nlanzirno
genomfördes den r mars, r9 månader
efter arresteringen. Hdctor pal:rcios

berättar för mig per telefon arr 9.+ per-
soner fängslades före rättegången. pa

Cubanet, en webbplats för oberoende
kubanska journalister. läser jag rrtr
Raril Rivero sarr i fängelse i fr.ra dagar.

I Granma, kommunistpartiets rid-
ning, anklagas de fyra för arr r rrr,r

anställda av den amerikanska under-
rättelsetjänsten cre och för att föro-
lämpa fosterlandets historia.

Domarna offentliggjordes den r5
mars. De fyra dömdes för att ha upp-
manat till bojkott av valen och för att
de påpekat för utländska företag att de

inte bör samarbeta med regeringen
genom att investera på ön. Vladimiro
Roca fick fem års fängelse, de andra
f.vra, respektive tre och ett halvt år..

ERIK JENNISCH E

sociologistuderande vid

Göteborgs universitet

Fotnot: De viktigaste webbplatserna med

kubanska oberoende journalister är:
ww.cubanet.org, w.cubafreepress.orgJ
och w.nuevaprensa.com. CSDC finns på

ww.corriente.org och PSD hittas på adres-
sen m.ccsi.com /- ams/psd/

-Jag förlorade
min ungdom i

tron attjag arbe-
tade för landets
bästa. Jag skrev

till och med hyll-
ningsdikter till

Fidel Castro,
säger Raril Rivero.

Amnesty vill
besöka l(uba
- Domen mot de flzra dissidenterna
är ett klart brort mot mänskliga
rättigheter. De lyra är samvetsfång-
ar, sägerAndrea Bodekull, kam-
panjansvarig på svenska sektionen
av Amnesty International.

Amnesty protesterar mot fängel-
sedomen och uppmanar sina med-
lemmar att skicka brev till kuban-
ska regeringen med vädjan om fri-
släppande. Organisationen tar med
jämna mellanrum upp fall på Kuba
där de mänskliga rätighererna
kränks. Främst gäller der brott mot
yttrandefriheren, men Am nesty pro-
testerar också mor tillämpandet av
dödsstraff på Kuba.

- Svårigheten är atr vi aldrig får
svar. l(ommunikationen mellan
Amnesty och Kuba är nästan obe-
fintlig, säger Andrea Bodekurr.

Amnesty besökte landet 1989 för
första gången på elva år. Sedan
dess har organisationen försökt få
besöka landet igen, men inte rycr-

Den nya lagen La ley de Protecci1n

de Ia lndependencia y la Economia

(Lagen om skydd av oberoendet
och ekonomin, redaktionens över-
sättning), som anrogs i mitren av
februari och som gör det möjligt
att döma dissidenter och journalis-
ter som kritiserar regimen till upp
mot 20 års fängelse, upprör också
Am nesty.

- Lagen är err storr bakslag. Den
öppning vi kunde se efter påvens
besök forra året
då ett hundratal
politiska fångar
frisläpptes, visade
srg vara mycket
godtycklig.

Samtidigt berät-
tar oppositionella
på Kuba öpper om sin verksamhet
och försöker inte dölja sin identitet,
är det då verkligen farligt art kritise-
ra den kubanska regimen?

- Det beror på vad man menar
med larligt. Kubanska opposicio-
nella riskerar inte livet, men dock
fängelsestraff och upprepade tra-
kasserier som ofta gör att de wing-
as lämna landet. Men det finns
människor som är beredda att ta
dessa risker, som vill testa hur långt
de kan gå i sin kritik mor den
kubanska staten, menar Anorea
Bodekul l.

ELISABETH CERVIN

Anna Lindh som på ett fredligt sätt arbetat andra politiska fångar fängslade,

bektagar iJil:!Jffi:lj;l'"["i' '* 3#:ffff;;':li::J:F;ff:,
Deras fängslande strider mot ledning genremor omvartden.

sveriges utrikesminister Anna grundläggande mänskliga rätrig- Man dÄuarar på detra sätr för
Lindh beklagar djupt domen mot heter, säger Anna Lindh i etr Sverige och övriga eu-länder, som
de ftra kubanska dissidenterna pressmeddelande och tillägger att söker bidra till att Kuba kan
Vladimiro Roca, Martha Beatriz den svenska regeringen uppmanar inlemmas på lika villkor i interna-
Roque, Rend Comez Manzano de kubanska myndigheterna att tionella samarbersorgan, och
och Felix Bonne carcass6s. tillse att de Szra slapps fria. som på annat särt vill stödia lan-

- Det är uppenbart aft de 6/ra, - Cenom att hålla de frra och der, säger Anna Lindh.
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