
Nationella kommissionen för mänskliga rättigheter har 
fått sin skylt övermålad av kuppmotståndare. Nu står det  
i stället ”Nationella Kommissionen för kuppmakare”.

Detta har hänt
28 juni. President Manuel Zelaya 
(Liberala partiet) grips av militär och 
deporteras till Costa Rica. National-
församlingen utser talmannen Roberto 
Micheletti (det konservativa Nationella 
partiet) till interimspresident fram till 
den 27 januari 2010, då Zelayas man-
dat skulle ha gått ut.

Början av juli. USA, EU och övriga om-
världen fördömer kuppen och vägrar 
godkänna den nya regeringen. De ame-
rikanska staternas samarbetsorgan, 
OAS, utesluter Honduras och kräver att 
Zelaya återinstalleras som president. 

Medling mellan Zelaya och Miche-
letti inleds under ledning av Costa 
Ricas president Oscar Arias. 

slutet av juli. Zelaya tar sig in i Hon-
duras landvägen från Nicaragua, där 
många av hans anhängare samlats. Mi-
litär blockerar vägen in i Honduras och 
Zelaya återvänder efter en kort stund 
till Nicaragua för att undvika att bli 
gripen, vilket kuppmakarna hotat med. 
Zelayas agerande kritiseras av USA. 

USA och EU fryser delar av sitt bistånd 
till Honduras. 

Början–mitten av augusti. Zelaya-
anhängare genomför två stora mar-
scher, till landets största städer, och 
kräver att Zelaya ska få återvända till 
Honduras.  

slutet av augusti. Honduras Högsta 
domstol avvisar Oscar Arias medlings-
förslag som går ut på att Zelaya ska 
återvända till makten och slutföra sin 
mandatperiod. Domstolen säger att 
Michelettis regering är legal och hotar 
att åtala Zelaya för bl a förräderi och 
maktmissbruk om han återvänder till 
Honduras. 

En OAS-delegation besöker Honduras 
för ett nytt medlingsförsök.

Michelettis regering meddelar att 
presidentvalet ska hållas som planerat 
den 29 november, även om det inte 
erkänns av omvärlden. 

– Val ska hållas den 29 november oavsett om de 
erkänns eller inte. 

Det sa de facto-presidenten Roberto Micheletti 
i slutet av augusti till Oas:s medlardelegation på 
besök i Honduras.

Delegationen från de amerikanska staternas sam-
arbetsorganisation OAS bestod av generalsekreterare 
José Miguel Insulza samt utrikesministrar från 
regionen. De föreslog att Zelaya skulle få återvända 
till makten för att avsluta sin mandatperiod, men 
Micheletti avvisade detta liksom han avvisat tidi-
gare medlingsförslag. 

Med de diplomatiska vägarna stängda kom 
besked om nya sanktioner mot Honduras regering. 
USA, som efter kuppen frös en del av sitt militär-
bistånd till Honduras, meddelade att man tillfälligt 
stoppar utfärdandet av visum till i stort sett alla 
honduraner. EU, som i juli fryste bistånd för mot-
svarande 700 miljoner kronor, diskuterade också att 
dra in visum för honduraner. Medlemsländerna var 
dock oense, och enligt vissa uppgifter var Sverige 
bland dem som inte ville införa visumstopp utan 
i stället förhandla med Micheletti. 

Micheletti framhöll att hans regering inte brydde 
sig om sanktionerna.

– Vi är inte rädda för någons embargo. Vi klarar 
oss utan ert stöd, sa Micheletti till ministrarna i 
delegationen. 

– Ingen ska komma och pådyvla oss något, om inte 
trupper utifrån tvingar oss, tillade han enligt BBC. 

susanne andersson
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Micheletti lovar val i november

ChrisTian Korsgaard/Ms
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