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I ett kvarts sekel har den ekumeniska organisationen 
IFCO/Präster för Fred fört mängder med karavaner till 
Kuba (och många andra länder)  lastade med allt möjligt: 
läkemedel, fordon, skolmaterial m.m.

De gör det som ett uttryck för kärlek och solidaritet 
med Kubas folk, och i protest mot blockaden, säger Gail 
Walker, Präster för Freds ledare.

De gör det dessutom ideellt. Och som sådan har de 
erkänts av USAs regering: ”som en organisation som 
samlar in pengar och bedriver verksamhet för en specifik 
sak eller en rad saker”. Detta innebar att Präster för Fred 
var skattebefriade.

Därför, understryker Walker i en intervju med Rosa 
Miriam Elizalde på Cubadebate, verkar det motsägelsefullt 
att IRS, den federala skattemyndigheten, på grund av 
vårt arbete med Kuba tar ifrån oss vår status som ideell 
organisation. Vi trodde att presidenten, som sagt sig vara 
emot ”embargot”, skulle respektera IFCO/Präster för 
Freds arbete. Men verkligheten är den att, trots den nya 
inställning många sektorer i USA har till Kuba, så har inte 
all denna uppmärksamhet varit till fördel för Kuba eller 
dess vänner. 

Vi måste inse att USA framhärdar i en kampanj för att 
undergräva Kuba och landets revolutionära principer, sa 
hon.

Om IRS lyckas frånta oss denna status, förklarade Gail 
Walker, så kommer vi tvingas betala skatt på de inkomster 
som vi får in från givarna. Det inverkar negativt på vår 
budget och våra möjligheter att överleva.

Hon tillade att dessutom kommer några givare att 
minska sina bidrag eller sluta helt om de inte kan få den 
skattebefrielse lagen ger för gåvor till humanitärt bistånd.

Och på samma sätt måste de projekt vi stöder av 
skatteskäl söka stöd från andra som har sin status i behåll, 
fortsatte hon.

Därför har vi bett vårt stödnätverk att hjälpa oss med en 
rad saker. Bland annat att skriva under ett digitalt upprop 
till president Barack Obama, skattemyndighetens chef 
John Koskinen och ett tiotal kongressmedlemmar som haft 
progressiv inställning och som uttalat sig för förbättrade 
förbindelser med Kuba.

Det är vår förhoppning, om vi kan få många att 
underteckna uppropet, att vi ska lyckas få upp avslöjandet 
om detta meningslösa angrepp på de många lagstiftares 
dagordning som redan förespråkat att blockaden ska hävas.

Men, säger hon, oavsett vilka straff USAs myndigheter 
utmäter mot oss kommer vi alltid att stå på de lidandes 
sida, och vi fortsätter fast beslutna vårt uppdrag: att bistå 
de fattiga och bekämpa orättvisor, för medborgerliga 
rättigheter.

Kubas svar till stöd för PfP
Kubas stöd till Präster för Fred lät inte vänta på sig. 

ICAP, Kubas Institut för vänskap med folken, förkastade 
offentligt IRS:s beslut och uppmanade ”alla vänner 
världen över att visa sitt solidariska stöd med denna 
systerorganisation”.

”Vi uttrycker vår solidaritet med våra systrar och bröder 
i IFCO/Präster för FRED, som [...] stött sociala projekt 
till försvar för de fattiga inom och utanför USA och som 
utmanat den blockad som deras regering upprätthållit mot 
vårt land i över 50 år”, står det i uttalandet som publicerats 
på ICAPs hemsida.

Det tillägger att organisationer som denna ”är 
nödvändiga i en värld som  kännetecknas av krig och social 
orättvisa” och att ”ett angrepp på IFCO är ett angrepp på 
solidariteten”.

Ett av de områden som gagnats mest av IFCO/Präster 
för Fred är utbildningssektorn, främst genom de senaste 
årens gåvor av skolmaterial, enligt Cira Piñeiro Alonso 
på utbildningsdepartementet. Den tekniska utbildningen 
har erhållit studiematerial, yrkesutbildningen har fått 
instrument och verktyg, och specialundervisningen har 
fått skolbussar. Dessutom har donationerna innehållit 
skrivböcker, färgat papper, pennor, kritor och leksaker till 
daghemmen.

Enligt Piñeiro har dessa gåvor gjort det möjligt att 
mildra de svårigheter som blockaden innebär, och Kubas 
utbildningssektor ansluter sig därför till den tacksamhet 
och solidariteten som visas Präster för Fred i deras kamp.

Översättning Christine Vaple

Angrepp på 
Präster för Fred 
Lissy Rodríguez Guerrero, 
Jesús Jank Curbelo

Den ekumeniska rörelsen i Kuba uttryckte omdelbart sitt 
stöd för Präster för Fred och deras krav att betraktas som 
den ideella organisation de är. 


