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Den 25 oktober drog orkanen Sandys centrum in över 
östra Kuba där landets näst största stad ligger: Santiago 
de Cuba med en halv miljon invånare och ytterligare ett 
par miljoner i grannlänen. Civilförsvaret hade som vanligt 
tidigt utfärdat varningar och mobiliseras för att säkra 
byggnader och skördar i den mån det var möjligt.  Flera 
hundra tusen människor hade evakuerats genom Kubas 
”utomordentliga förebyggande katastrofprogram” (enligt 
EU).

Orkanen Sandy var den värsta naturkatastrof som 
drabbat denna del av Kuba. Häftiga vindar, 175 km/
timmen, enorma skyfall och 10 meter höga vågor. Detta 
förtjänade bara ett omnämnande i förbifarten inför utsikten 
att även det rika nords maktcentrum skulle drabbas några 
dagar senare. 

I Santiago med omnejd totalförstördes över 15 
000 bostäder, 35 000 raserade delvis och 135 000 
skadades allvarligt. Sockerskörden, bananodlingarna, 
kaffeplantagerna slogs till marken. 17 000 el- och 
telefonstolpar vräktes omkull.  De totala kostnaderna 
för det förstörda och de långsiktiga konsekvenserna för 
Kubas ekonomi är oöverskådliga. Enligt EU – som avsatt 
6 miljoner euro i katastrofbistånd till Kuba och Haiti - har 
minst 3 miljoner kubaner, över en ¼ av befolkningen, 
drabbats av orkanens stormcentrum, osynliggjorda av 
svenska medier. 

Och i än högre grad än de orkankatastrofer som 
drabbar Kuba tiger svenska medier om den över 50-åriga 
dagliga katastrof som USAs ekonomiska, finansiella och 
handelsblockad mot Kuba utgör. Den och dess uttalade 
avsikt att utsätta Kubas folk för ”svält och förtvivlan” finns 
inte i medievärlden. 

Den 13e november krävde FNs Generalförsamling för 
21:a året i rad att USAs ska häva blockaden mot Kuba, 
nu med 188 röster mot 3 – USA, Israel och Palau. USA 
bryr sig inte och medierna bryr sig inte om USAs brott 
mot folkrätten, som bland mycket annat berövar Kuba 
livräddande läkemedel och medicinsk utrustning och 
motsvarande nästan halva BNI i förlorade intäkter och 
ökade kostnader.  

Detta oerhörda brott mot kubanernas mänskliga 
rättigheter förbigås med tystnad samtidigt som mediedrevet 
går på högvarv så fort något kan utnyttjas för smutskastning. 
När en svensk politiker var med i en bilkrasch som ledde 
till 2 kubaners död försökte svenska medier på alla sätt 
vrida det till att bilen prejats av polis med syfte att mörda 
två politiska opponenter. När sanningen trängde sig på 
och den spanska föraren dömdes för vårdslös körning och 
vållande till annans död, kunde media ändå inte låta bli att 

antyda elakt spel. 
Varje skråma i det kubanska samhället blåses upp till 

jättelika proportioner - eller uppfinns om så behövs - och 
varje landvinning förtigs. Nu senast påstås att mödrar 
tvingas prostituera sig för att ge barnen mat, när faktum 
är att inget land i Latinamerika enligt FN har så hög 
matsäkerhet som Kuba. Detta är bara aktuella exempel, 
typiska för åratal av medial propaganda.

Vi, latinamerikanska organisationer i Sverige, där vi och 
våra anhöriga fått en fristad från USA-stödda statskupper 
och militärdiktaturer i Latinamerika, har fördelen att också 
kunna ta del av Kuba-rapporteringen i våra hemländer 
och i övriga 3:e världen. Där står Kuba för högt utvecklad 
hälsovård, forskning, utbildning, kultur och en välnärd, 
långlivad befolkning utan gatubarn, tiggare och svältande. 
Det står också för solidaritet och medmänsklighet som 
frikostigt delar med sig av sitt kunnande till de folk vilkas 
utveckling hämmas av den rika världens utplundring. De 
kubanska läkarna som ständigt är först på plats och stannar 
längst efter naturkatastrofer - från Pakistan till Haiti – 
tilldrar sig folks kärlek och beundran.   

Med sorg i hjärtat konstaterar vi än en gång hur 
svenska medier antingen med tystnad eller svartmålning 
systematiskt desinformerar om Kuba. Vi frågar oss vad 
svenska medievärlden har för gemensamt intresse av att 
blockera information såväl om Kubas framsteg som om 
USAs ekonomiska krigföring? Vi begär att ni nu publicerar 
detta som ett debattinlägg.

Stockholm 2012-11-18/ 
28 latinamerikanska organisationer i Sverige:
Casa Perú-Suecia, Florentino Tello,
Svensk Peruanska Föreningen, Emperatríz Machaca,
Casa Chile, Ricardo Pizarro,
Federación Victor Jara, Alejandro Fischer,
FMLN, Hugo García,
Asociación Carlos Fonseca Amador, Magdalena Acuna ,
Foro Bolivia, Nelson Monsalves,
RESOCAL, Solidaritetsnärverket med Latinamerika, Fredy 
Ramos,
RESOLVER, Solidaritetsnärverket med Venezuela, Ruth 
Cartaya,
Asociación Eloy Alfaro y Global TV, Marco Belalcazar,
Asociación Antawara, Patricia Portillo,
Comité de la Revolución Ciudadana ”Olof Palme”, Javier 
Castro,
Centro de Estudios y Radio Salvador Allende, Jorge Almuna,
Asoaciación Jaime Pardo Leal y Radio Café Stereo, Javier 
Suárez,
Nelly Neuen Mapu, Lilian Jara .

Öppet brev till svenska medier 

Varför osynliggör svenska medier 
Kubas verklighet?
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Comité 5 de octubre, Luis Peña .Grupo de Apoyo al ALBA, 
Luis Morichima,
Consejo de Liderazgo Sandinista Pedro Altamirano, Leonte 
Salgado,
Grupo DESC- Estocolmo, Alfonso  Madrid,
Asociación Eugenio Espejo, Juan Caballero,
Ecos del Ecuador, Juan Condori,
Taller de Radio Mujeres con Intención, Alejandra Pizarro,
Radio Bahia, Luis Romero,
Radio Internacional Antawara, Fredy Portillo,
Canal VTV, Carlos Salazar,
Radio Nueva América, Carmen Durán,
Radio Studio, David Barrios,
Los Caminos de la noticia, Ilich Galdamez,
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