Europas Kubaner för Kuba kräver att
USA häver sin Kubablockad och att
EU häver sin ”Gemensamma ståndpunkt”
Victoria Andersson
mot Kuba.			
René Gonzalez uppmanar: Skriv till

Ana Belén Montes

Eva Björklund
En kuban, en av De 5 som under nästan 15 år satt
fängslade i USA för att ha försvarat sitt fosterland,
uppmanar oss att skriva till puertoricanska Ana Belen
Montes som i 15 år suttit i fängelse i USA för att ha skyddat
Kuba mot USAs fientliga angrepp (se Kuba 2.2016). Hon
har nu i fängelset opererats för bröstcancer och René
Gonzalez uppmanar alla att skriva till henne, för att visa
henne sitt stöd och visa fängelsepersonalen att många runt
om i världen stöder hennes sak och vakar över hennes öde.
Skriv till Ana Belén Montes, prison number 25037016, at Carswell Detention Center, 3000 I St, Fort Worth,
TX, 76127. Ni som stöder uppmaningen till president
Obama kan också mejla till Cincoheroes cincoheroes@
listas.cujae.edu.cu, Kommittén Cuba X Ana Belén Montes
och Casa de los Cinco har skrivit brev till president Barack
Hussein Obama, som de också ber om stöd till:

Vi var ett hundratal ”Kubaner för Kuba” från 19
länder i Europa, varav 5 från Sverige, som samlades
till vårt 11:e årliga möte, denna gång i Lissabon,
den 21-23 oktober. Vi ska intensifiera kampen mot
USAs Kubablockad, men också kravet att EU ska
häva sin ”Gemensamma ståndpunkt” mot Kuba.
Den antogs 1996 när f.d. president Bill Clinton
undertecknat den s.k. Helms-Burton-lagen, som
skärpte Kubablockaden bland annat genom att ta
sig rätten att med mångmiljonböter bestraffa de
utländska banker och bolag som handlar med Kuba.
I Sverige protesterade t.o.m. moderaterna mot detta,
men för att rädda sina bolags lukrativa Kubahandel
antog EU-länderna innefattande Sverige ”En
gemensam ståndpunkt” om att begränsa de politiska
kontakterna med Kuba och backa upp USAs
undergrävande verksamhet mot löfte från USA att
inte tillämpa HB-lagen mot EUs bolag. Nu har EUkommissionen formellt uppmanat medlemsländerna
att upphäva denna ståndpunt.
Så det är läge att driva på.

”Vi vet att många skrivit till Er om detta, men för var dag
som går blir läget allt svårare och vi måste än en gång
vända oss till Er. Vi är medvetna om de påtryckningar
Ni får utstå för att ha återupprättat förbindelserna med
Kuba. Ni har tagit viktiga steg, som inte undgått det
internationella samfundet eller folk i våra länder. Detta
kommer vi kubaner inte att glömma.” […] Ana Belén
Montes tänkte och handlade efter sitt samvete utan vare
sig påtryckning, ekonomisk ersättning eller genom att
riskera USAs nationella säkerhet. [..] I sitt försvarstal sa
hon bland annat: ”Min högsta önskan är att ett vänskapligt
förhållande kunde uppstå mellan USA och Kuba. Jag
hoppas att mitt fall i någon mån kan inspirera vår regering
till att överge sin fientlighet mot Kuba och tillsammans med
Havanna arbeta i en anda av tolerans, ömsesidig respekt
och förståelse.“
Dessa ord av Ana Belén Montes är starkt och vackert
samstämmiga med slutorden i det tal Ni höll i Havannas
Stora Teater Alicia Alonso den 22 mars 2016:
’Det är dags att se framåt tillsammans - en framtid av hopp
[...] Vi kan göra denna resa som vänner, och som grannar,
och som anhöriga - tillsammans. Ja, vi kan.’[…]
Er mandatperiod lider mot sitt slut och Er presidentgärning
kommer oundvikligen att förknippas med Kuba. Detta är
Ert tillfälle, herr President. Därför tvekar vi inte när vi ber
er, av hela vårt hjärta och i all blygsamhet, att benåda Ana
Belén Montes, så att hon kan få tillbringa den svåra tid hon
har framför sig tillsammans med sina nära och kära. För
den rättvisa detta skulle innebära. Ni skulle glädja många
människor i USA, Kuba och i hela världen.

2002 dömdes Ana Belén Montes - säkerhetsexpert i Pentagontill 25 års fängelse, anklagad för spioneri till Kubas fördel.
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