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Amnestyrapport Kuba 2017  
”Din själ i fängelse, Kubas kontrollnät över yttrandefrihet 
och dess isande effekt på det dagliga livet”  är namnet 
på Amnestys Kubarapport. Och kapitelrubrikerna lyder 
Toppen av isberget; Allting är olagligt; Tystnad villkor 
för anställning; Under isbergets yta: självcensur och 
avslutningsvis: Rekommendationer till Kubas regering.

I inledningen skriver Amnesty om svikna 
förhoppningar, att “kubanska myndigheter skulle släppa 
sitt järngrepp över folks yttrande- och mötesfrihet” 
och “efter att påven varit där 2015, FNs rapportör om 
människohandel, och FNs oberoende expert på mänskliga 
rättigheter.  Och efter turistuppsvinget och utbyggnaden 
av WiFi-ställen.” Detta och Rolling Stones konsert “var 
små tecken på att Kuba skulle lätta på kontrollen över 
yttrandefriheten”. Och så den gode president Obamas 
besök och förhoppningarna om att han skulle häva 
blockaden (embargo i Amnestys världsbild) som “under 
årtionden hållit kvar kallakrigsretoriken om “oss” och 
“dom”.

Men “Denna optimism gör den hjärtskärande 
verkligheten desto mer påtaglig,” skriver Amnesty och 
upprörs av att ”på en gemensam presskonferens med USAs 

Svenska Brottsbalken (19:13) slår fast att 
“Den som av främmande makt eller från utlandet av 

någon som handlar för att gå främmande makt tillhanda 
tar emot pengar eller annan egendom för att genom 
utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt 
påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller 
någon av grunderna för rikets statsskick eller i någon 
angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet och 
som det ankommer på riksdagen eller regeringen att 
besluta om, döms för tagande av utländskt understöd 
till fängelse i högst två år.” Lag (1981:1165).
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president fortsatte president Raúl Castro att rent ut förneka 
att fanns några ’politiska fångar’ i Kuba. Trots att Amnesty 
under de senaste tre åren namngett 11 samvetsfångar, ”och 
det finns troligen fler”. Och dessutom har en kubansk 
människorättsorganisation, som inte erkänns av kubanska 
myndigheter, ”rapporterat ett genomsnitt på 762 politiskt 
motiverade godtyckliga anhållanden i månaden mellan 
2016 och 2017.”

Denna kubanska ”människorättsorganisation” är 
finansierad från USA, som inte bara försöker svälta 
ut Kuba, utan också försöker störta regeringen. Det vet 
Amnesty, och att de flesta av deras ”samvetsfångar” också 
lever på US$. Vilka och hur många de nu är. 

Jag googlade på Amnesty, ställde frågan: Hur många 
samvetsfångar finns i Kuba 2017 enligt Amnesty? Svar: 
ungefär 8 resultat, inga uppgifter om vilka och varför, utan 
hänvisning till Amnestys årsrapport Mänskliga rättigheter 
21 feb 2017. Där framgår inte heller något om antal eller 
namn. Däremot att Amnesty upprörs över en kubansk lag 
som förbjuder graffitti utomhus utan fastighetsägarens 
tillstånd, och att straff därför har utmätts mot en av 
Amnesty uppskattad konstnär för detta. Och meddelar att 
förövaren ganska omedelbart släppts. 

AI  rekommenderar 
Kubas regering att låta USAs agenter verka i fred. 
Min rekommendation till AI 

är att ta del av svenska brottsbalken 19:13 och inse 
att Kubas lagstiftning mot utländsk finansiering i 
samhällsomstörtande syfte är densamma som Sveriges, 
och de flesta andra länders. Och inte något brott mot 
invånarnas mänskliga rättigheter. Och att ta del av den 
svenska utvandringsstatistiken som visar att utvandringen 
från Sverige är större än den från Kuba, som har några 
miljoner större befolkning. 

Se även www.svensk-kubanska.se:
• Amnesty om Kuba (och Katalonien) om Amnestys 
frigjorda syn på lag och rätt och katalanska och kubanska 
fängelsekunder samt
• Koordinerad strategi mot Kuba, om USAs finansiering av 
s.k. dissidentgrupper för att destabilisera Kuba.

Omslagsbilden är en travesti på Edward Munchs berömda 
målning ”Skriet”.
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