
Den fjärde april 2003 skrev den kubanske domaren Armando Torres Aguirre följan-
de domslut:

VI MEDDELAR: Att vi måste döma, och i det kubanska folkets namn dömer, den
anklagade […] Juan Adolfo Fernández Sainz, som skyldig till straffbara handlingar 
i enlighet med lag nummer åttioåtta om skydd för den nationella självständigheten
och Kubas ekonomi, till 15 års frihetsberövande.

*

– Allt började något av de första åren på 1990-talet. Och det som fick mig att ta ställ-
ning och som slutligen förde mig hela vägen till dissidentrörelsen var en intervju med
en av kommunisterna som hade deltagit i en acto de repudio – ett förkastelsemöte –
mot poeten Maria Elena Cruz Varela. Hon intervjuades på teve och sa att de inte hade
slagit Maria Elena, men att de hade tryckt ned pappren med hennes texter i munnen,
och tvingat henne att svälja. Men även om de inte sa det, förstod jag förstås att någon
hade hållit fast hennes armar, några andra benen och huvudet. Någon måste dessutom
ha hållit för näsan så att hon skulle öppna munnen, och sedan måste de ha stängt och
hållit igen den för att hon skulle svälja.

– Intervjun var väldigt viktig för att jag skulle ta ställning, den var droppen.

– Ungefär samtidigt pågick neuritepidemin som gjorde människor blinda, och sedan
att de inte kunde röra på delar av kroppen. Regeringen berättade ingenting om 
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sjukdomen, men folk pratade förstås, och tiden gick men sjukdomens ursprung och
orsaker klargjordes aldrig. Vid samma tid dog också en gammal vän från Pinar del
Rio, staden som jag också är född i, och jag sörjde djupt över att en så ung människa
inte skulle få uppleva tillfället när kommunismen dör.

– Hela processen att komma ut som dissident är lång och svår. Det är inte så att de
skickar dig i exil efter att du gjort några uttalanden mot systemet. Istället försöker de
hela tiden övertyga dig om att du ska stanna i partiet, och fortsätta ha förtroende för
revolutionen. Därför är det svårt, och man måste ta väldigt många beslut. Man kom-
mer nära avgrunden, man tittar över den, och drar sig tillbaka. Det är för högt för att
hoppa. Men när man går tillbaka, stöter man på alla de saker som störde tidigare, och
så går man ut och tittar över stupet igen. Det hände mig flera gånger. Jag gjorde nog-
granna uträkningar över vad jag skulle förlora, och om de skulle sätta mig i fängelse.
Det som saknades var något väldefinierat som jag kunde ta tag i, och kämpa emot,
och på så sätt ta mig upp ur hålet som staten vill att du ska leva i. 

– Jag tog tag i just neuritproblemet. Vid ett möte med partiavdelningen på jobbet 
i april 1993, bad jag om ordet. Jag ställde mig upp och förklarade att sättet som rege-
ringen behandlat hela neuritproblematiken på var oansvarigt. Människor förlorar
synen, och får svårt att gå, och alla diskuterar det, men regeringen och pressen säger
absolut ingenting. Det är respektlöst mot dem som lider. Min strategi var att kritisera
regeringens politik, inte själva regeringen.

– Det är fullt möjligt att regeringen säger att det var en svensk läkare som fann anled-
ningen till sjukdomen, som du säger. Men det är ju inte särskilt osannolikt att den ska-
pades av undernäringen som drabbade kubanerna. Det hade kubanska läkare också
kunnat finna ut. Jag tror till och med att de gjorde det. Om människor åt saker de ald-
rig ätit förr, och som dessutom saknade proteiner och många andra nödvändiga
ämnen, är det ju inte konstigt att de blev sjuka? På mötet sa de i alla fall att jag hade
rätt, men att vi var tvungna att vänta.

– Några veckor senare började tidningarna att skriva om problemet och skylde allt 
på CIA och andra internationella omständigheter. Men de sa inget om bristen på mat.
Så på nästa partimöte bad jag om ordet igen och kritiserade ännu en gång tidningar-
nas sätt att analysera situationen, och förklarade att jag inte trodde att det var CIA
som bar skulden. De försökte övertyga mig igen om att vi skulle vänta, men jag var
ihärdig och fortsatte min argumentation till dess att en kvinna ställde sig upp och sa:
”Hörru killen, du måste ha förtroende för revolutionen!” Jag svarade att det var just
vad jag inte hade. Efter det kallade de mig till ett möte med partiet på kommunnivå.
Och eftersom partiets stadgar säger att alla medlemmar måste vara revolutionen trog-



na, och jag inte längre var det, så var de tekniskt sett tvungna att utesluta mig. När
mötet började sa de till mig att det kunde hålla på i fem minuter eller fem timmar, allt
berodde på mig. De frågade om jag stod fast vid mitt ställningstagande, och jag sa
”mitt ställningstagande är fast”. Och först då bad de om mitt medlemskort och jag
uteslöts, fem minuter tog det. När jag gick därifrån tänkte jag att någon från säker-
hetspolisen antagligen skulle vänta på mig, men inget hände. De tog inte ens jobbet
ifrån mig.

– I början av 1990-talet trodde många att regeringen var på väg att förlora makten.
Alla lyssnade på Radio Martí, och man diskuterade mycket. För mig var Gulfkriget
avgörande. På jobbet hade vi tillgång till alla amerikanska tidningar och tidskrifter,
och jag läste allt. På lunchtimmen diskuterade vi ofta Kubas position att inte fördö-
ma Iraks invasion, utan bara kritisera USA. I de diskussionerna fann jag självförtro-
endet i att diskutera, och verkligen säga vad jag tänkte. Det självförtroendet använde
jag sedan på mötena med partiet, och gjorde att jag vågade ställa mig upp. 

– Och eftersom det var ett sånt klimat då, att man trodde att förändringarna var på
väg, var jag livrädd för att revolution skulle komma och att de skulle ta mig med par-
tiets medlemskort i fickan. Jag ville inte vara en av dem som bara ställer sig på rätt
sida vid rätt tillfälle, utan en av dem som provocerar fram det. Så när de senare bad
mig delta i volontärarbetet, sa jag nej. Två veckor på landet två gånger om året är
respektlöst mot välutbildade människor. 

– På den tiden talade man också om att Kuba höll på att Kambodjaiseras. Eftersom
det inte fanns bensin blev kollektivtrafiken i landet allt sämre. Jag började komma
sent till arbetet men när de klagade och sa att jag var tvungen att gå upp tidigare, 
svarade jag att problemet inte var mitt utan stadens, som inte kunde ge den service
som den var ansvarig för. Men inte heller det gjorde att de vidtog några andra åtgär-
der mot mig, istället gav de mig arbete att göra hemma, översättningar som jag kunde
lämna in veckan efteråt. Jag slutade också betala fackföreningsavgiften, vilket är 
allvarligt, men inte heller efter det hände något.

– 1994 började jag aktivera mig i en humanitär grupp som arbetade med politiska
fångar. Vi gav dem biblar och försökte ingjuta hopp. Gruppen var mycket liten, men
vi tyckte ungefär lika och genom sammanhållningen kunde vi övertyga varandra om
att det inte var vi som var de tokiga. Efter ett tag träffade vi på Partido Solidaridad
Democrática, PSD, och även om jag vid den tiden mer var ute efter en kristdemokra-
tisk organisation – jag var en stor beundrare av Oswaldo Payá som var ordförande för
kristdemokraterna – fann jag i PSD och liberalismen många intressanta människor,
och ett tillräckligt stort parti för att det skulle vara värt att ta steget att gå med.



Dessutom blev hela vår grupp erbjuden att gå med på en gång.  

– Först när jag sedan fick tillfälla att prata på Radio Martí för första gången blev jag
sparkad från jobbet. Men det formella motivet för att de avskedade mig, och som
finns att läsa i beslutet, är inget annat än en fars. De tillerkände mig allt det goda arbe-
te som jag gjort under åren jag översatte åt regeringen, men eftersom jag hade haft
”kontakter med tredje person”, var de tvungna att låta mig gå.

– Tre år efter att jag förlorat jobbet, gick jag för att be om licens för att undervisa 
i engelska privat. Jag trodde inte att de skulle ge den till mig. Hade till och med för-
berett en överklagan som jag skulle skicka till ILO, och som grundade sig på att det
var diskriminering, att de inte hade några andra skäl till att neka mig licensen än min
politiska åsikt. Men de gav mig licensen utan problem. De vill nämligen inget annat
än att allt ska se helt normalt ut, därför försöker de behålla dig i partiet och på arbe-
tet och inte söka konflikter. Konflikter gör att människor tar ställning, och säger vad
de tycker.

– Nu ångrar jag ingenting. Skulle aldrig återgå till att sätta på mig masken och gå in
i systemet igen. En gång utanför är det en lättnad. Man måste vara ärlig mot sig själv,
säga vad man tycker och inte ljuga. Om folk skulle börja säga vad de tycker öppet
skulle systemet inte överleva länge till.

Adolfo Fernández Sainz berättade detta för mig i lobbyn på Hotel Inglaterra i Gamla
Havanna den 24 oktober 1998. Jag hade frågat hur man blir dissident. Senare ställde
jag samma fråga till ytterligare ett tjugotal demokratiaktivister, och alla svarade unge-
fär samma sak: Drivkraften är att bli av med förljugenheten, och målet att bli fri.
Flykten undan skammen och dubbelmoralen börjar med att man viker sig, kränger,
kryper, tvekar och försöker komma undan sin avsky mot systemet på det ena eller
andra sättet. Till slut inser han eller hon att det enda som fungerar är att rakryggad
stå upp och utmana systemet och ta konsekvenserna. Men det räcker inte med att 
kritisera. Det är först när man börjar agera för förändring som myndigheterna svarar. 

Under 90-talet försvagades regeringen och demokratirörelsen kunde växa sig
stark med personer som Adolfo, som med tiden blev en av rörelsens skarpaste oppo-
sitionspolitiker och journalister.

Våren 2003 hade myndigheterna fått nog. 75 framstående demokratiaktivister
arresterades och ställdes inför rätta. Rättegången mot Adolfo och ytterligare fyra akti-
vister genomfördes under några timmar den 4 april. Armando Torres Aguirre var som
sagt ordförande i rätten och skrev ett moment om var och en av dem. Adolfo kom
som nummer fyra:



FÖRSTA DOMSKÄLET:

[…]
Fjärde momentet

Bevisat, att den anklagade Juan Adolfo Fernández Sainz, under perioden som spänner
över år 2002 och de första månaderna 2003, på en webbsida på Internet som man
kommer till via den elektroniska adressen ’www.nuevaprensa.com’, och som finns på
en nordamerikansk server, publicerade ett flertal journalistiska artiklar med subversivt
innehåll om olika teman i det kubanska samhället, med det uppenbara motivet att 
de skulle användas av de till revolutionen oppositionella krafterna, bland vilka man
inkluderar Förenta staternas regering, i deras smutskastningskampanjer av den
kubanska staten.

Likaså, att den åtalade Fernández Sainz har framhärdat med sina kontrarevolu-
tionära syften under 2002 och 2003. Han har givit flera intervjuer och gjort uttalan-
den på den reaktionära radiokanalen Radio Martí med partisk och förvrängd 
information om den kubanska verkligheten och dess statliga institutioner. Allt detta
underkastande sig diktaten från den misskrediteringspolitik gentemot den kubanska
staten som USA:s regering försöker hålla igång, med målet att förvirra den allmänna
opinionen och undergräva den kubanska revolutionen.

Att den anklagade Juan Adolfo Fernández Sainz övriga allmänna omständigheter
som föregår åtalsbeslutet, är att han inte är medlem i massorganisationerna i sitt
bostadsområde, inte har anknytning till något arbete, lever ett sysslolöst liv och tidi-
gare är ostraffad.

*

Efter att domen om femton års fängelse fallit förklarade Amnesty International snart
att såväl Adolfo som de andra 74 demokratiaktivisterna som dömdes var samvets-
fångar. Demokratirörelsen försvagades till en början. Men med tiden organiserade sig
de anhöriga i ett nationellt nätverk för att bistå varandra i det mycket ansträngande
arbetet med att besöka de fängslade och ta med sig mat och mediciner. Tidigare 
passiva hustrur och barn har engagerat sig, och för varje samvetsfånge har två tre fyra
nya aktivister fötts, som genomför manifestationer och skriver brev om situationen 
i fängelserna. 

Numer får jag med två eller tre månaders intervall sådana här brev från Joana
Fernández Nuñez, Adolfos dotter. Hon skickar dem till människorättsorganisationer
runt om i världen, med förhoppningen att hennes fars situation ska bli känd:



Datum: 9 januari 2006 
Från: “Joana C. Fernández” <chisy_00@yahoo.com>
Ämne: Vittnesmål från familjevisiten hos Adolfo Fernández Sainz i Provins-
fängelset Canaleta av Julia Núñez och Joana Fernández (hustru och dotter 
till samvetsfången)

Förra fredagen, den 6 januari, inföll Adolfo Fernández Sainz familjevisit i provins-
fängelset Canaleta i Ciego de Ávila-provinsen. Den första person vi träffade när vi
kom till institutionen var en militär som identifierades sig som officer vid säkerhets-
tjänsten, och som sa att han hette Daniel. Han förde oss till ett öppet rum där han och
ytterligare tre militärer, tillsammans med alla andra som råkade gå förbi, gick igenom
korrespondensen, litteraturen och de livsmedel som var ämnade för Adolfo.

Sedan förde de oss vidare till en lokal med ett cementbord och en söndersutten
träsoffa där själva familjevisiten skulle genomföras. Några minuter innan visiten bör-
jade kom chefen för medicinavdelningen på fängelset och förklarade för Adolfo 
vilken dos han skulle ta för att fortsätta med medicineringen mot sitt höga blodtryck.

Adolfo berättade också att han led av domningar i ett av benen, vilket läkaren
förklarade med cirkulationsrubbningar. Läkaren informerade också vilket läkemedel
Adolfo borde ta, och lovade se till att Adolfo skulle få det senare. Familjevisiten för-
löpte under de kommande två timmarna. Vi fann att Adolfo hade förlorat ytterligare
i vikt sedan vi sågs för en månad sedan, när han precis hade kommit hit, vilket gör att
han är mycket smal. Han förklarade att det äcklade honom att äta på grund av de
oräkneliga flugorna som fyller matbrickan innan han hinner fram.

När visiten var över fördes vi till ett kontor. En kvinnlig militär gick där igenom
våra väskor, som var tomma, och som vi bara skulle ta med oss tillbaka hem. Men till
vår förvåning var det inte allt. Plötsligt förklarade hon för oss på ett underligt och
överdrivet artigt sätt, att hon behövde ett ensamt tillfälle med en av oss två. De två
manliga militärer som till dess hade befunnit sig i rummet, lämnade det och kvinnan
stängde utan vidare förklaring alla fönster. Slutligen berättade hon sitt motiv, ”att det
var nödvändigt att göra en personlig kroppsundersökning” (dvs att vi skulle klä av oss
nakna). Var och en av oss svarade självklart nej. Militären lämnade rummet tydligt
irriterad, och förklarade med hög röst att hon skulle hämta ytterligare en vakt. Efter
några minuter kom den ansvariga personen från säkerhetstjänsten och frågade vår
militär om hon hade ”avslutat allt med oss”. Vi upprepade vårt beslut att vägra den
nämnda kroppsundersökningen, efter vilket vi tilläts gå.

En fängelseinstitution har ingen rätt att kräva detta av anhöriga som är på besök
av familjekaraktär, och ännu mindre efter att det just är avslutat. Vi menar att denna
behandling är förnedrande och ovärdig, och vi är villiga (såväl Adolfo som vi) att
avsäga oss möjligheten att träffas om liknande övergrepp skulle bli ett krav.

Vi vill berätta om detta som skett för såväl resten av familjerna till samvetsfång-



arna, för att de, medvetna om sina rättigheter, ska vara förvarnade om de otrevliga
överraskningar som de kan uppleva när de besöker en familjemedlem på ett fängelse.
Vi vill också berätta det för resten av det kubanska folket och den internationella 
opinionen.
Julia Núñez (hustru till samvetsfången Adolfo Fernández Sainz)
Joana Fernández (dotter till samvetsfången Adolfo Fernández Sainz)

Datum: 10 mars 2006
Från: “Joana C. Fernández” <chisy_00@yahoo.com>
Ämne: Adolfo Fernández Sainz. Situationen för tillfället

Kära vänner, jag tar tillfället att rapportera från det senaste besöket som vi gjort hos
Adolfo Fernández Sainz på Canaletafängelset i Ciego de Avila och uppdatera er om
hur situationen är just nu.

Hans hälsa är fortfarande dålig. Alla sjukdomarna har uppkommit under fäng-
elsetiden och är orsakade av den. Vid en hälsokontroll som myndigheterna gjorde 
på honom för ett år sedan hittade man lungemfysem, förstorad prostata, artros, njur-
cysta, hiatusbråck och högt blodtryck. Han har förlorat mycket i relation till sin ideal-
vikt, och klagar över cirkulationsproblem (högerbenet domnar bort i höjd med
vaden). När han kom till Canaletafängelset informerade de honom (precis som Anto-
nio Diaz, som transporterades tillsammans med Adolfo från fängelset i Holguin) att
de skulle ta honom till läkaren varje vecka, på fredagarna. Så har det inte blivit. Det
är mycket sällan som han blir kallad. När de efter tre fyra veckor förde honom till
läkaren antecknade denne ånyo hans sjukdomar i journalen och de mediciner som han
borde få tilldelat sig men som aldrig kommer. 

Vi i hans familj har tagit med oss de mediciner han behöver för blodtrycket
(Captopril) och på så sätt har han själv kunnat behandla problemet. De kollar dock
inte blodtrycket på honom regelbundet. Vid det senaste besöket den 6 mars tog vi med
oss medicin mot cirkulationsproblemen (Rutascorbín) som han hade väntat på i flera
månader. Men nu fick han trots det inte ta emot den, eftersom de alldeles nyss hade
gett medicinen till honom.

Vitaminpillren vi hade med oss (C och multivitaminer) förbjöds också. Detta är
en kränkning och en ny form av tortyr, för tills nu har det aldrig varit några problem
med dessa, varken i provinsfängelset i Holguin eller i det nuvarande Canaleta, och det
finns inte något argument för att de skulle säga emot att han har tillgång till multivi-
taminpiller för att själv kunna ta dem varje dag. Det är alltför väl känt att den dagli-
ga dieten i fängelset inte inkluderar minimikvantiteten av nödvändiga grönsaker och
frukt, eller andra viktiga livsmedel, vilket multivitaminpillren i alla fall till viss del
skulle kompensera, om än på konstgjord väg. Men de vederbörande myndigheterna



på fängelset bestämde godtyckligt motsatsen. Vi kan inte tro något annat än att detta
är en åtgärd som endast har till motiv att skapa obehag.

Hans familjevisiter är planerade varannan månad och äktenskapsvisiterna var
tredje. Årsplaneringen av besöken försenades två månader utan anledning. Slutligen
var min pappa tvungen att protestera kraftigt för att visiterna skulle bli av. I plane-
ringen ligger familje- och äktenskapsvisiterna mycket nära varandra i tiden, vilket
innebär att hans familj först måste göra en extrem ansträngning för att få ihop till bil-
jetterna, och livsmedel att ta med till honom vid äktenskapsvisiten, och sedan åtta
dagar senare (nästa gång är den 5 maj) upprepa den bragd det innebär att resa 400
kilometrarna på Kuba. Trots att Adolfo Fernández har ansökt om att få göra ändring-
ar i kalendern så att visiterna antingen ska ligga ännu närmare varandra, eller längre
isär, har myndigheterna i fängelset svarat att det är omöjligt.

Detta är i stora drag omständigheterna för hans och hans familjs situation. Vi
värderar mycket högt ert arbete med att fördöma förlängningen av denna orättvisa
som inleddes med arresteringsvågen i mars 2003, och som med så sofistikerade meto-
der som anges ovan upprepas och förvärras för varje dag mot dessa samvetsfångar 
och deras familjer.

Det var allt, jag önskar er all välgång i ert arbete,
Joana C. Fernández Nuñez, dotter till Adolfo Fernández Sainz

*

På Kuba måste man välja mellan kroppens och samvetets frihet. Hungrig är man all-
deles oavsett, särskilt i fängelset. När hungern ansätter Adolfo som värst föreställer
jag mig att han skär feta skivor stolthet och äter dem med salt. Är man tillräckligt
stark återuppstår stoltheten likt Särimner dagen därpå.

Erik Jennische
Generalsekreterare, Svenskt internationellt liberalt centrum, Silc


