För fred, solidaritet och social rättvisa

Folkens toppmöte
Eva Björklund

Inför stats- och regeringschefernas historiska toppmöte
– för första gången var alla 35 länder i Amerika med –
inbjöd Panamas fackliga och folkrörelseorganisationer till
ett Folktoppmöte 8 – 11 april på temat ”Latinamerika, ett
fosterland för alla, i fred, solidaritet och social rättvisa”.
Inbjudna var ”fackliga, jordbrukar-, urfolks-, student-,
miljö- och kvinnoorganisationer och alla som vill tala om
de allvarliga problem som drabbar våra folk, och som vi
vill att våra regeringar och massmedia ska lyssna på”.
Folktoppmötet ägde rum på Panamas Universitet. I
den stora aulan Paraninfo, där alla över 3 000 deltagare
fick plats, talade Nobels fredspristagare argentinaren
Adolfo Pérez Esquivel och Kubas Silvio Rodriguez bjöd
på invigningskonsert med sitt band. USAs blockad mot
Kuba, Obamas verkställighetsorder för sanktioner mot
Venezuela, Puerto Ricos rätt till oberoende och Bolivias
rätt till havshamn var några av de frågor som diskuterades
tillsammans med folkens mänskliga, ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter.

Fidel skulle sprängas i luften

Det var på samma plats - Paraninfo - som Fidel Castro
talade på Iberoamerikanska toppmötet i november 2000,
efter att kubanska och panamanska säkerhetstjänsterna
förhindrat det attentat som Amerikas mest ökände terrorist,
exilkubanen Luis Posada Carriles planerat. Han skulle
spränga hela podiet i luften med Fidel och alla hedersgäster.
Posada greps med sprängmedel och allt och dömdes (till
lyxfängelse), men frigavs 2005 efter hårda påtryckningar
och tog sig till Miami där han sedan dess lever i högönsklig
välmåga.
Så det var inte konstigt att hela Folktoppmötet slöt
upp bakom kubanernas protest mot att en CIA-kollega
till Posada ackrediterats till det Civilsamhällesforum som
panamanska regeringen inbjudit till på samma hotell som
toppmötet. Det var Felix Rodriguez, CIA-agent som deltagit
i Grisbuktsinvasionen 1961, och som för CIAs räkning
gav order i Bolivia om att den sårade Che Guevara skulle
skjutas. Han ingick i den kubanska ”dissidentdelegationen”
tillsammans med andra exilkubaner som USA betalt och
skickat till Panamatoppmötet som företrädare för ”Kubas
civilsamhälle”.
Med dessa ”dissidenter” försökte Felix Rodriguez dra
igång en protest vid Kubas ambassad och den staty av José
Martí som står i parken intill. Men de möttes av alltför
många upprörda kubaner och latinamerikaner. Och istället
startade där en stor demonstration till stöd för Kuba som
samlat gick till Folktoppmötet på universitetet.
Där enades deltagarna om ett gemensamt uttalande
med starkt antiimperialistiskt innehåll och för freden.
Det påminde om de tusentals civila som dödades av
USAs bombningar och invasion i Panama 1989 och
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krävde skadestånd från USA. Uttalandet var ett uttryck
för folkens röster för oberoende och självständighet, mot
storgruvdrift och jordbruksgifter, mot blockaden mot
Kuba, sanktionerna mot Venezuela och krävde frihet för
Puerto Rico. Bolivias president Evo Morales som var en
av huvudtalarna fick med sig folktoppmötets uttalande till
kollegorna på toppmötet på Hotel Panama.
USA som hade tvingats gå med på Kubas närvaro på
toppmötet, svarade med att skicka dit Miamiterrorister.

Demonstration för Kuba på väg till Folktoppmötet
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