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Kubaner för Kuba i Sverige: 

Skymf mot 
kubanska folket

Eva	Björklund

Inför Caleb McCarrys Sverigebesök skrev sällskapet 
Kubaner för Kuba i Sverige ett brev 14 april till 
Utrikesdepartementets handläggar, Hanna Lambert och Per 
Norström  och protesterade mot att Sveriges regering tog 
emot den man som USAs president utsett till förmyndare 
för Kuba.
   ”Caleb Mc Carrys rundresa i EU syftar till att förhindra 
att sanktioner hävs i juni. Demokratiska förändringar kan 
inte åstadkommas genom utpressning och lögner. EU:s så 
kallade ”gemensamma ståndpunkt” mot Kuba underförstår 
tvång, isolering och villkorande som varken Sverige eller 
EU  kräver av råa diktaturer som inte respekterar mänskliga 
rättigheter, ta bara Egypten, Pakistan, Saudiarabien m fl. 
Och sådana länder får köpa vapen samtidigt som Sverige 
motsätter sig en normalisering av relationerna med Kuba. 
Detta hyckleri undergräver kubanernas tro på demokratin. 
Att liera sig med USA, för att EU ska upprätthålla 
sanktionerna mot Kuba, är att ta lögnens och oförnuftets 
parti.”
    ”I likhet med miljoner kubaner på Kuba och i Europa, 
anser vi att Caleb McCarrys uppdrag är folkrättsvidrig. 
Hans besök i Sverige en skymf mot det kubanska folkets rätt 
till självständighet. Han är tillsatt som USAs förmyndare 
för Kuba och hans uppdrag kan endast förverkligas i en 
krigssituation. Han är en ståthållare av samma slag som 
Paul Bremer i det ockuperade Irak. Den överväldigande 
majoriteten av kubaner på och utanför Kuba önskar att han 
aldrig någonsin sätter sin fot på kubansk mark.”
   ”I en femhundrasidig rapport (http://www.state.gov/p/wha/
rt/cuba/commission/2004/c12237.htm) som presenterades 
i början av maj 2004 fastslog ”Kommission för stöd till 
ett fritt Kuba” att ”den kubanska frågan” slutgiltigt ska 
lösas genom att ersätta Kubas lagstiftning med USAs. 
Denna innehåller en hemlig bilaga som inte kan uppfattas 
som annat än ett direkt hot om en militär intervention. Det 
understryker ytterligare att när det gäller Kuba, är det inte 
bara i Guantanamo som USA grovt bryter mot folkrätten.”
   ”Vi vill att den svenska regeringen uppmanar USA att 
häva sin Helms-Burtonlag som mot allt vad folkrätt heter 
fastställer hur Kubas regering ska störtas, bl a genom 
upptrappad ekonomisk krigföring. McCarrys uppdrag 
är att genomdriva detta. Det ekonomiska, finansiella och 
diplomatiska kriget hindrar demokratins utveckling på 
Kuba.”
   ”Guantánamo ligger i det Kuba som Caleb McCarry 
säger sig vilja befria. Guantánamo är ett fångläger och 
ett tortyrcentrum där folkrätten inte gäller. Allt tal om 
demokrati måste innefatta att USA återbördar basens 
territorium till dess rättmätiga ägare.”

Bush´	ståthållare	 för	Kuba,	Caleb	McCarry,	själv	gam-
mal	CIA-are,	i	sällskap	med	exilkubanska	fränder	i	det	
senaste	årsmötet	 för	att	hylla	Tony	Varona,	en	av	de	
mest	ökända	i	Miamis	terrormaffia.	I	Sverige		träffade	
han	Folkpartiet	och	Kristdemokraterna	och	UD.

Röd varning!
Det	är	Der	Spiegels	rubrik	14	maj.		”Extremister	har	infiltrerat	
Tyskland	vänsterparti,	Die	Linke,	varnar	inhemska	säkerhets-
tjänsten.		I	en	rapport	listas	ett	antal	extermistiska	fraktioner	
inom	 partiet,	 innefattande	 en	 Kommunistisk	 Plattform,	 ett	
Marxistiskt	Forum	och	en	Kuba-vänlig	grupp.”	Tidningen	för-
klarar	närmare	att	i	Die	Linke	finns	420	medlemmar	i	Cuba	Si,	
motsvarigheten	i	Tyskland	till	Svensk-Kubanska	Föreningen.		
Expressen	varnar	på	sitt	sätt,	se	nedan,	men	vem	vet,	det	
kanske	slår	tillbaka.	Alla	kanske	inte	förstår	att	det	är	förgrip-
liga	åsikter	de	citerade	vänsterpartisterna	framför.	


