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Kyrkliga protester
på Kuba

Eva BjörklundEva BjörklundEva BjörklundEva BjörklundEva Björklund

Under sitt andra nationella forum beklagade Kubas kyrk-
liga ledare uttalanden från tjeckiska ekumeniska rådet till
stöd för USAs blockadpolitik mot Kuba. Samlade i Heliga
Treenighetskyrkan tillbakavisade företrädare för de kristna
församlingarna på Kuba Jitka Klubakovas, generalsekreterre
i tjeckiska ekumeniska rådet, uppmaning till kristna på Kuba
att inte stödja kubanska kyrkorådet, som USA-regimen
påstår skulle vara uppknutet till kubanska staten.

Reiniero Arce, dekan vid evangeliska seminariet i
Matanzas, påpekade att tjeckernas respektlösa hållning kon-
trasterar starkt mot andra kyrkors i världen, som stöder de
kubanska kristna utan påtryckningar. Han tackade också
Ekumeniska Världsrådet för dess kategoriska avståndsta-
gande från tjeckiska rådets uttalanden. Oden Marichal,
pastor i episkopalkyrkan, nämnde de bevis som pekar på
samband mellan USAs ambassad i Prag, tjeckiska reger-
ingen och ekumeniska rådet, samband som framkommit i
nyligen offentliggjorda CIA-dokument. ”Så, menade han,
Klubakova försvarar ett USA-regeringsprojekt, så det är i
Tjeckien som det finns problem mellan kyrka och stat”.
Källa:AIN 06 10 24

Stöd från Världskyrkorådet
Kyrkoledare över hela världen har protesterat mot den

vilseledande beskrivning av Kubas Kyrkoråd som fanns i
andra upplagan av Bush-planen för regimskifte på Kuba,
publicerad 10 juli 2006.  Kubas Kyrkoråd har samordnat de
kubanska kyrkornas sociala och ekumeniska arbete sedan
över 70 år. Pastor Lucius Walker, från USAs Präster för fred,
informerade Världsrådet om att det kubanska kyrkorådet är
det äldsta och största anslutningen av kyrkliga samfund i
hela Latinamerika.

Kubanska Kyrkorådets ordförande Rhode Gonzalez,
också första kvinnan på posten, pingstpastor påpekade också
att kubanska rådet sedan mycket länge har ett gott samarbete
med USAs motsvarighet. ”Ingen kommer att kunna skilja
oss åt.” Oden Marichal, anklagade USA för att försöka döda
den ekumeniska rörelsen på Kuba, den starkaste i Latiname-
rika.

I Kubanska Kyrkorådet är 23 protestantiska och evang-
eliska samfund medlemmar, tre är med som observatörer,
sex är anslutna grupper som t ex det judiska samfundet och
12 andra kristna och ekumeniska organisationer samarbetar.

Pastor Samuel Kobia, generalsekreterare i Världskyrko-

rådet, betecknade USAs agerande som flagrant brott mot
den religiösa friheten och inblandning i kyrkornas inre
angelägenheter. Han uppmanade alla nationers kyrkoråd att
utrycka sin solidaritet med det kubanska. Marti Shupack,
också från Världskyrkorådet, sade att försöken att störa
samarbetet med de kubanska kyrkorna ”slår mot hjärtat av
vår religiösa identitet”.

USAs Kyrkoråd, som företräder 35 samfund, instämde
genom sin verkställande direktör Johan McCullough i att det
är ett angrepp på den religiösa friheten. Han påminde om det
över 40-åriga samarbetet med Kubas råd och sa att han inte
hyste minsta tvivel om att det är ett äkta utryck för kristlig-
het. Källa: PWW 06 08 27

Vaclav Havel uppmanar till turistbojkott
Förre tjeckiska presidenten Vaclav Havel uppmanar till

turistbojkott mot Kuba. Det sker i ett videoband som visades
på en konferens i Warsawa med Lech Walesa. Franska
nyhetsbyrån AFP spred nyheten tidigare i veckan.

Havel har ägnat mycket tid åt kampanjen mot Kuba
sedan han avgick 2003 och har bl a grundat den sk Interna-
tional Committee for Democracy in Cuba, som får stöd av
NED. Och han uppträder regelbundet i Miami med goda råd
till kubanerna där om hur de ska kunna återta makten på
Kuba. Videon visades för första gången 2005 på ett protest-
möte i Prag organiserat av den sk NGOn ”People in need”.

Källor:
Prague Daily Monitor och Dominican Today 06 12 12


