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Amnestys samvetsfångar – 
agenter för främmande makt

Eva	Björklund
I	ett	uttalande	från	mars	2008	refererar	Amnesty	International	
till	”58	dissidenter	 i	olika	 fängelser”	på	Kuba	och	att	”det	
enda	 brott	 som	 dessa	 58	 begått	 är	 att	 fredligt	 ha	 utövat	
sina	 grundläggande	 rättigheter”.	 AI	 medger	 dock	 att	
”flertalet	 åtalades	 för	 ´handlingar	 mot	 den	 kubanska	
statens	 oberoende”.	 Och	 att	 de	 dömdes	 ”för	 att	 ha	 tagit	
emot	penningmedel	eller	material	 från	USAs	 regering,	eller	
för	 att	 ha	 utfört	 aktiviteter	 som	 myndigheterna	 anser	 vara	
subversiva	och	till	skada	för	Kuba”.	
	 	 	 Enligt	 internationell	 lag	 är	 det	 brottsligt	 att	 finansiera	
inre	opposition	i	ett	annat	land.	Alla	världens	länder	straffar	
samarbete	med	främmande	makt,	och	lagarna	är	sig	ganska	
lika.		Amnestys	”samvetsfångar”	är	dömda	enligt	kubanska	
brottsbalken	 kapitel	 88	 om	 ”Skydd	 för	 Kubas	 nationella	
oberoende	och	ekonomi”.	Kapitel	88	”identifierar	och	straffar	
handlingar	som	uppmanar,	underlättar	eller	samarbetar	med	
målsättningarna	 i	 ´Helms-Burtonlagen´,	 blockaden	 och	 det	
ekonomiska	 kriget	 mot	 Kuba,	 syftande	 till	 att	 våldföra	 sig	
på	den	inre	ordningen,	destabilisera	landet	och	avskaffa	den	
socialistiska	staten	samt	Kubas	självständighet”.	(§	1)	
	 	 Lagen	 straffar	 varje	 person	 som	 ”direkt	 eller	 indirekt	
ger	 USAs	 regering,	 dess	 organ,	 representanter	 eller	
företrädare,	information	som	underlättar	målen	med	Helms-
Burtonlagen.”	
			Kapitel	88	straffar	med	tre	till	åtta	års	fängelse	samling,	
reproduktion	 eller	 distribution	 av	 material	 från	 ”USAs	
regering,	 dess	 organ,	 representanter	 eller	 företrädare	 eller	
någon	 annan	 utländsk	 enhet”	 som	 stödjer	 ekonomiska	
sanktioner	och	destabilisering	av	nationen”.	
			I	§	11	slås	fast	att	”den	som	direkt,	eller	via	tredje	part,	
tar	emot	distribuerar	eller	deltar	i	utdelandet	av	finansiellt,	
materiellt	 eller	 något	 annat	 stöd	 som	 kommer	 från	 USAs	
regering,	 dess	 organ,	 representanter,	 myndighetspersoner	
eller	 från	privata	 enheter,	 straffas	med	 fängelse	mellan	 tre	
och	åtta	år.”	Strafftiden	förlängs	ifall	brottet	begås	i	maskopi	
med	andra	eller	om	det	utförs	mot	ersättning.
			I	Sverige	anger	brottsbalken	kapitel	19	§	13;	”Den	som	av	

främmande	makt	eller	från	utlandet	av	någon	som	handlar	för	
att	gå	främmande	makt	tillhanda	tar	emot	pengar	eller	annan	
egendom	för	att	genom	utgivande	eller	spridande	av	skrifter	
eller	på	annat	sätt	påverka	den	allmänna	meningen	i	en	fråga	
som	gäller	 någon	av	grunderna	 för	 rikets	 statsskick	 eller	 i	
någon	angelägenhet	 som	har	betydelse	 för	 rikets	 säkerhet	
och	 som	 det	 ankommer	 på	 riksdagen	 eller	 regeringen	 att	
besluta	 om,	 döms	 för	 tagande	 av	 utländskt	 understöd	 till	
fängelse	i	högst	två	år.”	
				Kapitel	22	§	5	anger:	”Om	någon,	då	riket	är	i	krig,	bland	
allmänheten	sprider	eller	 till	 främmande	makt	 framför	eller	
låter	framkomma	falska	rykten	eller	andra	osanna	påståenden	
som	 är	 ägnade	 att	 framkalla	 fara	 för	 rikets	 säkerhet,	 skall	
han	dömas	för	ryktesspridning	till	fara	för	rikets	säkerhet	till	
böter	eller	fängelse	i	högst	två	år.”	
	 	 	AI	gör	anspråk	på	professionalism	och	opartiskhet.	Men	
särbehandlingen	av	Kuba	skapar	 tvivel	hos	många.	För	att	
kunna	 fortsätta	 att	 åtnjuta	 en	 hög	 prestige	 skulle	AI	 göra	
klokt	i	att	snarast	ompröva	sitt	omdöme	om	de	som	de	anser	
vara	”samvetsfångar”	på	Kuba.	

Amnesty om Amerika
I	Amnestys	rapport	2008,	avseende	2007,	finns	också	regionala	
sammanfattningar.	I	den	som	handlar	om	världsdelen	Amerika	
nämns	 USA	 32	 gånger,	 i	 stort	 sett	 alla	 gånger	 negativt,	 i	
många	 fall	 mycket	 grova	 brott	 mot	 mänskliga	 rättigheter	
under	 rubrikerna	 ”Krig	 mot	 terror”	 och	 ”Dödstraff”.	 Kuba	
nämns	bara	en	gång,	som	följer:	”Kuba	förblev	undantaget	
med	sin	låga	andel	HIV-smittade	och	AIDS-sjuka”.		Intressant	
nog	har	Amnesty	också	börjat	uppmärksamma	att	mänskliga	
rättigheter	 inte	 bara	 är	 de	 politiska	 utan	 också	 de	 sociala	
och	ekonomiska,	och	har	med	ett	sådant	avsnitt.	En	vacker	
dag	 kommer	Amnesty	 kanske	 också	 att	 inse	 misstaget	 att	
ta	sig	an	USAs	betalda	agenter	för	regimskifte	på	Kuba	som	
samvetsfångar,	 och	 inse	 att	 de	 är	 samvetslösa	 agenter	 för	
främmande	makt.		


