
utlottning av tv-apparater, kylskåp och till 
och med hus. På andra håll hotade arbets-  
givarna sina anställda med sparken om de 
inte röstade.

– Sedan statskuppen har antalet över-
grepp på de mänskliga rättigheterna ökat 
och detta som en del av en politisk strategi, 
säger Javier Zúñiga, chef för en grupp obs-
ervatörer från Amnesty International som 
befinner sig i landet under valen.  

Bland de övergrepp som Amnesty doku-
menterat finns dödsfall på grund av övervåld, 
godtyckliga gripanden, omotiverat använd-
ande av tårgas, misshandel av fångar, våld 
mot kvinnor och grundlösa anklagelser mot 
aktivister, journalister, advokater och domare. 

yttrandefriheten inför valen har varit kraf-
tigt begränsad. Ytterligare ett demokratipro-
blem är den minimala skara internationella 
valobservatörer som infinner sig, endast 3 300 
i stället för de 30 000 som hade bjudits in. 

Alla de traditionella valobservatörerna 
från internationella institutioner som EU, FN, 
den panamerikanska samarbetsorganisatio-
nen OAS och den tidigare amerikanska presi-
denten och fredspristagaren Jimmy Carters 
Carterinstitutet deltar inte. De menar att om 
de skulle komma som observatörer skulle 
det vara samma sak som att erkänna kupp-
regimen och valen. 

De observatörer som är på plats repre-
senterar andra organ. Journalisten Félix 
Molina ser sammansättningen av dem som 
ett problem. 

– De kommer från Rotary, kristna frikyr-
kor, katolska kyrkan, högerpartier från EU 
och det republikanska partiet i USA samt från 
högern i Panama, Colombia och El Salvador; 
samma grupper som står bakom statskuppen. 

Manuel Zelaya och 
motståndsrörelsen
I samband med installationsceremonin den  
27 januari i år undertecknade den nya presi-
denten Porfirio Lobo ett dekret som gav 
amnesti för alla politiska brott som begicks 
i samband med kuppen förra året. Amnestin 
inbegrep inte ekonomiska brott. 

Den tidigare presidenten Manuel Zelaya 
anklagades av den avgående kuppregeringen 
för flera ekonomiska brott och kan därmed 
fortfarande gripas för att ställas inför rätta. 
Kuppmakarna går däremot fria.

Trots amnestin lovade Lobo att inrätta en 
sannings- och försoningskommission som 
ska utreda eventuella brott i samband med 
statskuppen. Kommissionen är en del av det 
försoningsavtal som kuppregeringen och           
Zelaya skrev under i oktober förra året. 

Zelaya fick i samband med Lobos instal-
lation fri lejd ut ur landet. Efter 129 dagar på 
Brasiliens ambassad i Honduras lämnade han 
landet tillsammans med Dominikanska repub-
likens president Leonel Fernández. Han och 
hans familj skulle bosätta sig i Mexiko, men  
han lovade att återvända till Honduras en dag.  

På Tegucigalpas gator hölls en fredlig 
massdemonstration med tusentals deltagare    
samma dag som Lobo tillträdde. Demonstra-
tionen arrangerades av motståndsrörelsen                
som ville manifestera att den aldrig erkänt 
statskuppen och därför inte heller den tillträ-
dande presidenten. Motståndsrörelsen kom- 
mer att fortsätta att verka för att det genom-
förs en grundlagsändring i Honduras. 

Kuppresidenten Roberto Micheletti tacka-
des för sina tjänster för landet av nationalför-
samlingen och utsågs till senator för livet. 

erik halkjaer
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Motståndsrörelsens stöd till Manuel Zelaya 
baserar sig på att de anser honom vara den 
rättmätiga presidenten. Rörelsen erkänner 
inte Lobo som president.
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