
Honduranska demonstranter
trotsade i måndags kuppregi-
mens undantagstillstånd och
visade sitt stöd för den 
störtade presidenten Manuel
Zelaya som i förra veckan 
överraskande dök upp på den
brasilianska ambassadens 
balkong. Ambassaden är 
fortsatt omringad och Brasilien
utmanar nu USA:s ledande 
roll i ansträngningarna för att
lösa krisen. 

Zelayas återkomst satte igång en
kedja dramatiska händelser. Hon-
duras gick in i den fjärde månaden
sedan kuppen med undantagstill-
stånd i hela landet. Den första
förhoppningen hos Zelaya och
hans anhängare uppges varit att
en manifestation på uppemot en
halv miljon skulle samlas i Tegu-
cigalpas centrum och tvinga
kuppregeringen till förhandling-
ar. Ett över 24 timmar långt ute-
gångsförbud omintetgjorde dock
den förhoppningen. Tidigt på tis-
dag morgon gick polisen till våld-
sam attack mot de demonstranter
som trotsat utegångsförbudet.
Honduransk polis har bekräftat
två döda; under lördagen uppgav
talesmän för motståndsrörelsen
att ytterligare en kvinna, en stu-
dent som led av astma, dött på
sjukhus till följd av den tårgas hon
inandats. Polisoperationen fort-
satte med razzior, husrannsak-
ningar och gripanden utan dom-
stolsorder i flera bostadsområden.
En del av de hundratals gripna
inhystes i två idrottsanläggningar,
med oundvikliga associationer till
Pinochets kupp i Chile 1973.

Trots att den ursprungliga pla-
nen inte förverkligades elektrifie-

rade Zelayas återkomst motstånds-
rörelsen. Inte bara var den ett syn-
ligt framsteg och ett bevis på att
han inte övergett sina hårt ansatta
anhängare, att han lyckats passera
alla gränskontroller och vägspärrar
drog dessutom löje över militären
och polisen. 

Förutom demonstrationer har
motståndsrörelsen hittills använt
vägblockader och strejker, men
veckan efter Zelayas återkomst
behövdes det inte ens; landet
tillbringade fler timmar under
utegångsförbud än förutan och
alla vägar till huvudstaden stäng-
des. De ekonomiska förlusterna
av denna självparalysering är
enorma; företagargrupper har
krävt att varutransporter släpps
förbi vägspärrarna, men de har
inte vacklat i sitt stöd för åtgär-
derna i övrigt. Tvärtom, de vik-
tigaste näringslivsorganisatio-
nerna meddelade i förra veckan
att de kommer att utlysa lands-
omfattande lockout om Zelaya
återinsätts.

UNDER HELGEN TOG Michelettirege-
ringen nästa steg: den utropade ett
45 dagar långt undantagstillstånd,
som ger polis och militär rätt 
till godtyckliga gripanden, att
inskränka rätten att resa inom lan-
det, förbjuda offentliga möten och
demonstrationer, och stänga ned
radio- och TV-kanaler. Allt detta
gör kuppregeringen redan, men
utropandet av undantagstillstånd
betraktas ändå allmänt som en sig-
nal om upptrappad repression. 

Natten till i måndags bröt sig
polis in i och stängde Radio Globo
och tevekanalen Canal 36, de sista
etermedier som stått på Zelayas
sida. 

Syftet med undantagstillståndet
kan vara att ersätta de totala ute-
gångsförbuden med en mekanism
som inte har lika stora ekonomiska
konsekvenser, men samtidigt hin-
drar en kraftsamling från Zelayas
anhängare. 

45 dagar täcker nästan hela den
tilltänkta valkampanjen fram till
det planerade valet i slutet av
november. Micheletti offrar på det
här sättet i praktiken de sista för-

hoppningarna om något interna-
tionellt erkännande av valresulta-
tet. 

Zelaya ändrade under söndagen
sin slogan till ”Fosterland, återin-
sättning och besegrande av dikta-
turen”, en term som han tidigare
inte använt. I måndags kom dock
vissa signaler från kuppregimen
om att undantagstillståndet kan
komma att lättas eller dras in.

RUNT SJÄLVA DEN brasilianska
ambassaden har polis och militär
upprättat en järnring, skurit av
vatten, el och telefon, satt upp
störningsanläggningar för att
bryta alla mobilförbindelser, och
bara släppt igenom mycket
begränsade leveranser av förnö-
denheter (vatten och el återställdes
efter 30 timmar). Under fredagen
anklagade Zelaya och Brasiliens
utrikesminister Celso Amorim
militären för att attackera ambas-
saden med en icke identifierad
giftgas – enligt en uppgift impor-
terad från Israel – orsakande illa-
mående, blödningar, migrän och
andningssvårigheter. 

Under helgen gav Micheletti-
regeringen Brasilien tio dagar att
lämna ut Zelaya eller ge honom
asyl, med hotet att annars dra in
dess diplomatiska status, även om
de lade till att de inte ”planerar”
att storma ambassaden. 

INTERNATIONELLT SÅ ledde den
senaste krisen till att FN:s säker-
hetsråd för första gången uttalade
sig, på Brasiliens anmodan, med
en uppmaning till kuppregering-
en att ovillkorligen respektera
ambassadens suveränitet. Vikti-
gare, så placerade händelserna
Brasilien i centrum för allas upp-
märksamhet. Amorim förklarade
sig ”inte ha någon aning om” hur
Zelaya tog sig till Tegucigalpa,
men ingen tror annat än att
manövern var överenskommen på
förhand, väl tajmad för att
sammanfalla med G20-mötet i
Pittsburgh i förra veckan, där
Amorim och Brasiliens president
Lula da Silva hade hela världs-
pressen tillgänglig. Brasilien
utmanar genom detta drag USA:s

ledande roll i ansträngningarna
att lösa krisen och seglar upp som
något av ”det internationella sam-
fundets” inofficiella talesman i
dialogen med Micheletti – Lula
kommenterade genast dennes
tidsfrist med ”vi tar inte hänsyn
till ultimatum från kuppmakare”
och ”det har blivit hög tid att sätta
stopp för kuppregeringen”.

LA JORNADA-JOURNALISTEN Raúl
Zibechi ser ett större sammanhang
i bakgrunden. Nyligen kritiserade
Brasilien utplaceringen av USA-
baser i Colombia, men ifrågasatte
samtidigt också återaktiverandet
av USA:s 4:e flotta, som patrulle-
rar Karibien och mellersta Atlan-
ten. Under september sade Para-
guay samtidigt upp sitt avtal 
om utstationering av 400 ameri-
kanska soldater i Chaco nära den
bolivianska gränsen, något som
länge varit ett krav från folk-
rörelser i landet, men också från
Brasilien. Soldaterna var sysselsat-
ta med humanitärt arbete, men
enligt människorättsorganisatio-
nen SERPAJ samlade de också in
underrättelser och tränade säker-
hetsstyrkor knutna till lokala jord-
ägare. 

Zibechi ser i detta ett mönster
av en brasiliansk offensiv för att ta
över USA:s positioner i hela regio-
nen.

Krönikören Horacio Verbitsky
påpekar i argentinska Pagina 12 att
Argentina, i Honduraskonflikten
liksom i andra viktiga internatio-
nella frågor de senaste åren, över-
gett sin tidigare rivalitet med Bra-
silien och istället gått in för en
utrikespolitik nära koordinerad
med sin större granne. 

Enligt Zibechi är den nordame-
rikanska reträtten redan ett faktum
och Brasilien kliver bara in i det
”tomrum” som uppstått. Enligt
andra analytiker är USA tvärtom i
färd med en ny offensiv för att
återta förlorad terräng i Latiname-
rika (se Arbetaren 33/2009). I så
fall får man anta att Brasilien ser
det som en svag och desperat
ansträngning, möjlig att utmanöv-
rera.

utrikes@arbetaren.se

Sex medlemmar av den syndi-
kalistiska fackföreningen 
Iniciativa i Serbien har gripits
misstänkta för ”internationell
terrorism”. Detta efter att två
molotovcoctails ska ha krossat
en ruta på den grekiska ambas-
saden.

Fallet gäller ett attentat mot den
grekiska ambassaden i Belgrad den

25 augusti i år där två molotov-
cocktails ska ha kastats mot bygg-
naden och krossat en fönsterruta.
Enligt ett anonymt uttalande signe-
rat ”Belgrads anarkister” var atten-
tatet en stödaktion för en fängslad
grekisk anarkist. Aktivisterna i
Iniciativa greps efter att lokala
massmedier pekat ut dem som
ansvariga för dådet då anonymt
bildmaterial från attentatet publice-

rats på fackföreningens hemsida. 
De gripna nekar till all inbland-

ning i attentatet. Iniciativas ordfö-
rande, Ratibor Trivunac, sitter nu
inlåst för andra gången i år. Tidigare
i somras dömdes han till en månads
fängelse efter att ha bränt en ameri-
kansk flagga i en manifestation.

ATT BRÄNNA AMERIKANSKA flaggor
leder vanligtvis inte till åtal i Ser-

Serbien: Sex syndikalister  

Brasilien allt viktigare 

En krossad ruta på Greklands ambassad har lett till terrormisstankar.

Kuppen i Honduras
av Jon Weman
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