Vita damer i Havanna, skyddas av polis

Vita damer i Miami, med terroristsällskap

Damer i vitt
skyddas av polis
Zoltan Tiroler

Kvinnliga poliser slog en skyddande kedja runt ett dussintal
Vita damer som demonstrerade på årsdagen av domarna
mot deras män och söner för att mot betalning ha gått USAs
ärenden på Kuba både i propagandakrigföringen och för att
trycka på utländska företag att avstå från att handla och
investera på Kuba, dvs att delta i USAs kriminella blockad.
Damerna ropade också ”Zapata lever” med hänvisning
till Orlando Zapata Tamayo, som dog efter en 85-dagars
hungerstrejk med krav på TV, telefon, Internet och kök i
sin cell. Efter att mångdubbelt fler anhängare av Kubas
självständighet omringat kvinnorna med högljudda slagord:
”Leve Fidel, Leve Raul” , föste poliserna upp ”damerna”
på en buss och körde iväg dem, rapporterade Reuters.
Zapatas mor Reina Tamayo som anslutit sig till Vita
damerna, kallade bröderna Castro mördare. Kubansk TV
har dock visat hur hon rörd tackade de kubanska läkarna
för allt de gjort för att rädda hennes son. Men de som nu
ropar ”Zapata lever” gjorde ingenting för att han skulle
avbryta sin hungerstrejk. Kubanska läkare bad flera av
hans ”vänner” i dissidentgrupperna att uppmana honom
att upphöra med sin livshotande hungerstrejk. Till ingen
nytta. TV visade hur ”dissidenter” i Havanna och i Miami
tvärtom pressade hans mor att angripa regeringen.
I torsdags uttalade USA:s UD sin ”avsmak” för hur
demonstrationen i Havannan upplöstes. Inget sades om de
demonstranter som nyligen arresterades i USA för protester
mot kriget i Irak. Bland de fängslade finns Cindy Sheean,
mor till en stupad soldat.
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