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senaste terroristangreppen på Paris och det ryska flygplanet 
över Egypten, som tog över 200 liv, terrorangreppen i 
Beirut och Tunisien och de ständigt pågående i Syrien. 
Ordförande i Kubas Fredsråd Silvio Platero framhöll det 
stöd Världsfredsrådet ger till Latinamerika och Karibien 
som på Celacs toppmöte 20140129 förklarat sin del av 
världsdelen som fredsområde. 
Översättning Eva Björklund. Källa Granma 2015-11-20,24

Internationell konferens i Guantanamo

Avskaffa alla utländska militärbaser
Jorge Luis Merencio Cautín

De drygt 200 deltagarna kommer från 46 länder runt 
om i världen, hälften kommer från USA. De samlades i 
Guantanamo 23-25 november med syftet att driva på 
kampen för att avskaffa alla utländska militärbaser. 
Konferensen organiseras av Världsfredsrådet med Kubas 
Fredsråd och Kubanska Institutet för Vänskap med Folken. 
Att den äger rum granne med USAs militärbas, fängelse och 
tortyrläger på mark USA illegalt ockuperat sedan 1903 ger 
den en alldeles särskild tyngd. Bland deltagarna från USA 
fanns de internationellt ledande, välkända fredsälskarna 
Cindy Sheehan, Ann Wright och Medea Benjamin. 

Avsikten är att protestera mot stormakters inblandning i 
andra länders angelägenheter och etablering av militärbaser 
mot de berörda folken vilja. USA är på långa vägar värst 
med över 1 000 militära etableringar i andra länder, i alla 
världsdelar, med alla de negativa konsekvenser de har för 
samhällena kring baserna.    

USAs illegala bas i Guantanamo är också värst på sitt 
sätt, utan egentlig militär betydelse men med ett fängelse 
- tortyrcentrum där över 100 fångar hålls utan rättegång 
och dom.  

Världsfredsrådets verkställande utskott
Rådets ordförande, María do Socorro Gomes, sa när hon 

inledde verkställande utskottets möte i Guantanamo inför 
den Internationella konferensen, att detta är första gången 
det inte hålls i en huvudstad, och det beror på den oerhörda 
betydelse det har  för världsfreden att USAs militärbas och 
tortyrläger läggs ner. På mötet diskuterade de också de 

Kubas Sociala kommunikatörföreningen hade tagit fram en 
affischutställning mot dagens hot  mot mänskligheten. 

3 000, är offer för USA politisering av invandringen. 
Särbehandlingen av kubanerna är också ohållbar i 
förhållande till USAs järnridå längs mexikanska gränsen 
och debatten i USA om behandlingen av miljoner illegala, 
papperslösa latinamerikanska invandrare. 

Det var också överens om att tillsammans bekämpa 
människohandeln och att alla länder har rätt att själva ta 
ställning till visumregler och hur de ska minska den illegala 
migrationen. 

Costa Rica har tills vidare med Röda korsets hjälp 
erbjudit kubanerna natthärbärge, och Kuba erbjuder de 
som vill att återvända hem utan några problem. Kuba och 
USA kommer att diskutera migrationsfrågor i början av 
december. 

Från Syd till Nord, från fattiga till rika länder. 
Den kubanska revolutionen gjordes för att komma ur 

beroendefällan och skapa ett nytt mer jämlikt samhälle, 
och utsattes för nu över 50 års ekonomisk krigföring från 
USA. Och även under 90-talskrisens dubbla blockad – 
USA och f.d. Warszawapaktsländerna – vidmakthölls i 

stor utsträckning det sociala system som skulle garantera 
ett värdigt liv för alla och vars oemotsägliga framgångar 
är internationellt erkända. Men den materiella ekonomiska 
krisen blev mycket kännbar och ökade det antal som krävde 
mer och valde att lämna landet. Utmaningen för Kuba är att 
skynda på den förändringsprocess som i sin tur ska skynda 
på den ekonomiska utvecklingen så att färre ska förledas att 
se utvandring som en lösning på sina problem. 
Källor: Progreso Weekly 150225, AP 151123, 
desbloqueandocuba.com, La Prensa 15.11.20, Granma 
15.11.25,m fl

Vid pressläggning 28 november: 
Ecuador införde visumtvång för kubaner för att inte ge 
mer näring åt människosmugglare och humanitära kriser 
i Centralamerika. 
I Havanna demonstrerade ett hundratal upprört vid Ecua-
dors ambassad  mot detta, i stället för att demonstrera vid 
USAs ambassad mot den snåla tilldelningen av visum , som  
tvingar de som vill till USA att ta dyra och farliga omvägar.
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