Andrés Gomez på mötet i Eskilstuna

Högerextremismen
utmanas i Miami
Tomas Widen

Miamijournalisten Andrés Gómez besökte under några
veckor Europa och berättade om arbetet mot den
exilkubanska terrorismen. I Sverige talade han på möten i
Göteborg, Eskilstuna och Stockholm.
Miami har sedan kubanska revolutionens seger varit
den exilkubanska terrorismens högborg. CIA har utbildats
och finansierat kontrarevolutionärerna som snabbt blev en
ekonomisk och politisk maktfaktor. Deras terror har under
åren också drabbat kubaner som i Miami vågat motsätta sig
USA:s blockad av Kuba.
Andrés Gómez kom som trettonåring med sina föräldrar
från Kuba till Miami i november 1960: ”Mina föräldrars
beslut att lämna Kuba var politiskt och ideologiskt.
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Överklassen, liksom stora delar av medelklassen, lämnade
Kuba på grund av de radikala förändringar av villkoren
som revolutionen medförde.”
Andrés Gómez tillhörde en grupp kubanska ungdomar
i Miami som började ifrågasätta föräldragenerationens
värderingar. 1974 startade de tidskriften Areito (www.
areitodigital.com).
De organiserade 1977 ”Antonio
Maceobrigaden” som sedan dess regelbundet ordnat
Kubaresor för kubaner i USA.
Men ungdomarnas engagemang för en normalisering av
förbindelserna med sitt gamla hemland och deras positiva
intresse för det kubanska samhällsbygget var förknippat
med stor fara. 1979 sköts 26-årige tvåbarnsfadern Carlos
Muñiz Varela ihjäl av högerextremister. Han hade deltagit
i organiseringen av Antonio Maceobrigaden. Än i dag har
ingen arresterats, än mindre lagförts, för mordet. Samma
sak gäller för de flesta attentat i USA mot den exilkubanska
högerextremismens kritiker.
Idag är Andrés Gómes också en ledande aktivist inom
USAs Nationella Kommitté för De Fems frigivning:
”Både en appellationsdomstol i USA och ”FN:s grupp
för undersökning av godtyckliga fängslanden” har slagit
fast att rättegången mot de fem kubanerna inte gick
rätt till. Och att grunden för det var att den hölls i min
hemstad Miami; i högerextremisternas och terroristernas
högborg. Till exempel var jurymedlemmarna naturligtvis
medvetna om att ett beslut om frikännande skulle vara
riskfyllt. Extremisterna är mäktiga, och de är beredda till
våldshandlingar.”
”Följ den kontinuerliga bevakningen och organiseringen
i USA av kampen för De Fem på www.freethefive.org,”
uppmanade Andrés Gómez.
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