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USAs gränskontroll stoppade datorer
Tullen beslagtog 5 av 55 datorer som ingick i årets Vänskaps-
karavan till Kuba, organiserad av Präster för fred. Tullen ville 
kolla om de kunde användas för militära ändamål. Det hand-
lar om fem år gamla begagnade Pentium 4 datorer, vilket 
skänker ett löjets skimmer över det hela. Parallellt kritiserar 
USA Kuba för att inte alla i landet har datorer och tillgång 
till internet, samtidigt som de blockerar Kuba från snabb IT-
uppkoppling och viktiga hemsidor. Och USAs intressekontor 
smugglar in avancerade datorer och gps-telefoner till sina 
gunstlingar på ön, de som ska störta regeringen. 

”Präster för freds” ledare har avlidit
Pastor Lucius Walker dog just hemkommen från Kuba, och 
sin sista Vänskapskaravan. Han hade träffat sin gamle vän 
Fidel och firat sin 80-årsdag, och reste hem. 1992 ledde han 
Präster för freds första Vänskapskaravan till Kuba, med gå-
vor för att bryta blockaden. De hade med sig biblar, som 
stoppades av USAs tullkontroll, precis som datorerna nu. Då 
hungerstrejkade Lucius och en grupp med honom tills tullen 
tvingades låta dem föra biblar till Kuba. Löjets skimmer då 
också. De årliga vänskapskaravanerna har sedan dess fört 
tonvis med insamlade datorer, medicinsk utrustning, rullsto-
lar, läkemedel med mera i skolbussar genom USA till mexi-
kanska gränsen, där de ibland släpps igenom ibland stoppas. 
Och genom Mexiko till en hamn och fartyg till Kuba, eftersom 
det är förbjudet att föra något med fartyg från USA till Kuba. 
Hans död är en stor förlust, och vi som kände honom och 
hade rest med honom genom USA känner outsäglig sorg över 
hans bortgång.    Eva Björklund

Lucius Walker deltog när Fidel Castro presenterade sin bok 
”Den strategiska segern”, 26 juli för en stor grupp kubanska 
och internationella kulturpersonligheter.

5 minuters blockad berövar oss motsvarande värdet av  
byggnadsmaterialet för en 4-rumsbostad.


