Kubansk kommitté vädjar till president Obama

Benåda Ana Belén Montes
Néstor García Iturbe

Kommittén för frigivning av Ana Belén Montes, som
bildades i juli, har i flera brev vädjat till president Obama
att benåda Ana Belén, eller åtminstone ge henne bättre
fängelsevillkor.
Ana Belén Montes – av puertoricanskt ursprung
- dömdes 2002 till 25 års fängelse i USA för att ha
spionerat till Kubas fördel. Douglas Calvo på Evangeliska
Teologiseminariet i Matanzas, Kuba säger: “Om tiden
kommit för att vända blad i relationerna mellan Kuba och
USA så borde det också gälla Ana Belén Montes.”
Hon var säkerhetsexpert i Pentagon och arresterades
2001. Året efter dömdes hon till 25 års fängelse för att ha
spionerat till fördel för Kuba. Hon har nu suttit 14 år i total
isolering, på USA:s marinbas Fort Worth, Texas. Hon är 58
år gammal. “Varför inte benåda en kvinna som i grunden
kämpade för att med sina kunskaper undvika en oönskad
väpnad konflikt, i vilken många unga kubaner och USAmedborgare skulle ha dött”, säger Calvo och tillägger att
Ana Belén-kommittéer bildats i flera länder. Den mest
aktiva finns i Frankrike.
Miljontals människor i USA skulle vilja att krig inte
vore det mest utmärkande för landets utrikespolitik, utan
fredlig lösning av motsättningar. Att de mångmiljardbelopp
som avsätts för att döda istället skulle användas till att
förbättra livsvillkoren. De skulle vilja vara stolta över
sitt land istället för att skämmas. Att deras flagga skulle
respekteras, inte brännas. Att istället för ”yankee go home”
få höra ”känn dig som hemma”.

– från individer eller regeringar - enbart sprider smärta
och lidande. Jag hoppas USA utvecklar en politik med
Kuba som grundas på grannsämja, en politik som erkänner
Kuba som vilket land som helst, som vill behandlas med
värdighet och inte med förakt.”

Néstor García Iturbe, redaktör för webtidningen El Heraldo,
Kuba. Källa: Resumen Latinoamericano 20151018
Översättning Zoltan Tiroler

Ana Belén Montes lyssnade till sitt samvete

Till domaren sa hon: “Den verksamhet som fört mig
hit berodde på att jag lyssnade mer till mitt samvete än
till lagen. Jag anser att vår regerings politik mot Kuba är
grym och orättfärdig, djupt ovänskaplig, jag ansåg mig
moraliskt tvungen att hjälpa ön att försvara sig mot våra
ansträngningar att påtvinga den våra värderingar och vårt
politiska system.
Vi har under fyra årtionden ägnat oss åt att oförsonligt
ringakta Kuba. Vi har aldrig respekterat Kubas rätt
att själva forma sitt öde, att kämpa för sina ideal, som
jämlikhet och rättvisa. Jag förstår inte varför vi fortsätter
att försöka bestämma hur Kuba ska välja sina ledare, vilka
de inte får välja och vilka lagar som är lämpliga för landet.
Varför låter vi dem inte besluta själva om hur de ska sköta
sina inre angelägenheter, som USA fått göra under mer än
200 år? […]
Min högsta önskan är att få se vänskapliga relationer
växa fram mellan USA och Kuba. Jag hoppas att mitt fall,
på något sätt, ska uppmuntra vår regering att överge sin
fientlighet mot Kuba och att istället arbeta tillsammans med
Havanna i en anda av tolerans, förståelse och ömsesidig
respekt.
Idag ser vi klarare än någonsin att intolerans och hat
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1997 hedrades Ana Belén Montes med diplom utfärdat
och överlämnat av CIA-chefen George Tenet.

Svensk-Kubanska Föreningen beslöt på styrelsemöte
21-22 november att stödja kampanjen för Ana Belén
Montes.
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