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Mänskligheten lever i en mycket säregen och 
komplicerad tid. Det var någons om sa: ”Den mänsklighet 
som åsidosätter förnuftet och överger etiken, förlorar rätten 
att leva.” Tyvärr går utvecklingen i den riktningen, det är 
vår skyldighet att bromsa vår självförstörelse, ena våra 
krafter, organisera denna kraft för att den ska kunna spridas 
sammanhållen, finna våra gemensamma mål, våra folks 
välstånd och värdighet, låt oss visa att vi står på folkens 
sida när vi behövs som bäst, låt ass bli det föredöme som de 
nya generationerna efterfrågar, och låt oss aldrig glömma 
den revolutionära etiken, vi måste vinna förtroende och 
respekt för att tillsammans rädda mänskligheten, bygga en 
bättre värld, det är inte bara möjligt, det är nödvändigt. 

Översättning och redigering Eva Björklund

Se även Kajsa Ekis Ekmans intervju 
med Aleida i Etc

Tjeckien och Sverige. 
Med tanke på att Sverige och Kuba undertecknat en 

Avsiktförklaring om respektfullt samarbete för ömsesidig 
nytta frågar vi hur Sveriges deltagande i en ceremoni direkt 
riktad mot Kubas självständighet  går ihop med detta?

Ambassaden kommenterar inte deltagandet i 
prisceremonin utan svarar att hittills har samarbete 
inletts med NIR (Näringslivets Internationella Råd). 
”Kubas centralbank har uttryckt behov av stöd till 
kapacitetsstärkande insatser inom bankväsendet. NIR 
föreslår ett program för utbildning av personal inom Kubas 
Nationalbank och Internationella Handelsbanken m fl 
banker, Utrikeshandelsdepartementet, Kubas Centrum för 
bankutbildning samt Havannas Universitet”.

Samarbete har också inletts med SKL, Sverige 
Kommuner och Landsting gällande decentralisering. 
Genom erfarenhetsutbyte och dialog ska ett förslag 
formuleras för en större insats. Sida håller också på att sluta 
avtal med UNICEF i Kuba om stöd för barns rättigheter.

OAS´ generalsekreterare Luis Almagro fick i februari 
avslag på sin visumansökan till Kuba för att ta emot ett 
pris från en liten dissidentgrupp. Kuba betraktade det 
som ett destabiliseringsförsök ägnat att provocera USAs 
nya president att säga upp Migrationsavtalet mellan USA 
och Kuba som slöts i januari i år. Och avslog Almagros 
visumansökan.

Uruguays förre president Pepe Mujica är i dag djupt 
ångerfull för att ha rekommenderat sin förre utrikesminister 
Luis Almagro till posten som generalsekreterare i OAS, 
Amerikanska Staternas Organisation. Mujica kritiserar 
nu Almagro för hans angrepp på Venezuela, Ecuador och 
Bolivia särskilt som denne avstod från att åberopa OAS 
Demokratidokument när Dilma Roussoff avsattes på ett 
kuppartat sätt i Brasilien.

– I Uruguay kallar vi Almagro för ”Almugre”, mugre, 
dvs smuts. Även regeringspartiet är starkt kritiskt mot hans 
följsamhet och stöd till USA:s aggressiva utrikespolitik. Så 
många applåderade avslaget på Almagros ansökan,  säger 
Gunnel Lindblom, bosatt i Uruguay.

Almagro var inbjuden av Rosa Maria Payá, dotter till 
den i Väst omhuldade dissidenten Oswaldo Payá, som 
avled i en bilolycka i juli 2012, där föraren var Angel 
Carromero från spanska regeringspartiets ungdomsförbund 
tillsammans med Aron Modigh, då ordförande i svenska 
KDU (se Kuba ?). Modigh smugglade in 4000 euro till 
Oswaldo Payá, som enligt svenska brottsbalken skulle 
ha dömts för  ”tagande av ekonomiskt stöd från utländsk 
makt” med upp till  två års fängelse.

Flitig välavlönad pendlare Miami-Havanna
Trots Kubas påstådda ”förföljelse” reser denna unga 

kvinna till Kuba flera gånger per år. Som när hon nyligen 
kom till Havanna för att i sitt hus, som familjen har kvar, 
dela ut ”Frihet och Liv-priset” till Almagro. Endast tre 
ambassader accepterade inbjudan till ceremonin: USA, 

    Almagro, OAS och Kuba
OAS, den av USA grundade Amerikanska Staternas 

Organisation, även kallad USAs Latinamerikadepartement, 
uteslöt Kuba 1962 för bristande demokrati. Efter avslagen 
visumansökan sa Luis Almagro att han var mycket ledsen 
över detta och att Kuba inte är moget för att bli medlem i 
OAS igen.  

President Raul Castro kommenterade med att citera 
Kubarevolutionens förgrundsgestalt, Fidel Castro, som vid 
tidpunkten för uteslutandet sa att ”Kuba kommer aldrig mer 
bli medlem i OAS”! Istället har Kuba bidragit till bildandet 
av CELAC, Latinamerikas och Karibiens Gemenskap, 
utan USA. ”Aldrig mera OAS!”

Inget visum till

OAŚ  Luis Almagro
Dick Emanuelsson

Misslyckad provokation
I ett uttalande konstaterar Kubas UD  att det handlar 

om ett ”pris, påhittat av en liten antikubansk grupp som 
konspirerar tillsammans med ultrahögerns Fundación para 
la Democracia Panamericana. Gruppen bildades vid VII 
Amerikatoppmötet i Panama för att samordna kampen mot 
vänsterregeringarna i Latinamerika [...] 

Till spektaklet knöts Almagro och andra högerpolitiker 
som är med i det s.k. Iniciativa Democrática para España y 
las Américas (IDEA). Organisationen har tidigare våldsamt 
motarbetat Venezuela och andra progressiva regeringar 
i Latinamerika och Karibien. Planen hade stöd av andra 
organisationer med långvarigt anti-kubanskt arbete på 
sin meritlista som t ex  Instituto Interamericano para la 
Democracia under ledning av terroristen och CIA-agenten 
Carlos Alberto Montaner. [...]

 Som självständig nation beslutade Kubas regering att 
neka inresa för utländska medborgare som hade för avsikt 
att resa till Kuba för att genomföra denna plan

De kubanska myndigheterna tog kontakt med 
regeringarna i de länder där resenärerna kom ifrån för att 
avråda dem från sina planerade aktiviteter. I enlighet med 
internationella regler för civilflyget annullerades biljetterna 
då de aktuella personerna inte var välkomna. Några av dem 
försökte utnyttja händelserna politiskt i sina hemländer. 
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