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Veckobladet ska aktivt verkaför att inkludera alla medlemmar i sitt arbete, hålla en god kamratlig ton och motverka den underordning som bland 
andra arbetare, kvinnor och lågavlönade utsätts för. 

Protestera! Rafah ska aldrig glömmas! 
Gaza är omringat av stängsel och 
staket, kusten kontrolleras av 
vapenbestyckade fartyg, luften 
kontrolleras av attackhelikoptrar 
och obemannade spaningssonder 
som svävar över huvudet på 
Gazas befolkning. Och 

det som inte nås via luften och 
havet tar pansarvagnarna och 
bosättarimloma hand om. Det 
är livet i Rafah, och det är den 
vidrigaste sortens ockupation. 

Rafah, som ligger strax norr 
om gränsen till Egypten, på Gaza
remsan, är den fattigaste och mest 
utsatta platsen i hela Palestina. 
Rafah är inte en stad, utan ett fly
ktingläger. De 130.000 människor 
som bor där är alla flyktingar. De 
är första andra, tredje och fjärde 
generationens flyktingar, och de 
genomlever idag exakt samma 
sorts fördrivning som deras 
förfader utsattes för 1948. Den 
fördrivning som gjorde dem till 
flyktingar, och som resulterade 
i att de hamnade här från första 
början. Runtom Rafah finns andra 
palestinska flyktingläger. Och 
bosättningarna förstås . 

Omgivna av Israel från alla 
håll lever Rafah-borna under 
ständig beskjutning, under 

ständigt hot, och det finns 
ingenstans att fly. Det finns ingen
stans du kan gömma dig undan 
raketerna eller kulorna, det finns 
ingen plats du kan vara trygg på. 
Det finns ingenstans ett barn är 
säkert i Rafah, ingenstans du kan 
gråta dig till sömns i nattens tyst
nad, för i Rafah är natten aldrig 
tyst. Kulorna och soldaterna och 
förnedringen kan leta sig fram till 
dig ändå. Människorna som bor 
närmast den egyptiska gränsen är 
ständigt beredda att fly, och har 
lärt sig sin läxa. Många familjer 
förvarar sina viktigaste papper, 
värdefulla minnessaker och lite 
pengar i plastpåsar, för att snabbt 
kunna ta dem med sig om de 
tvingas fly. 

Rafah är den plats där tre 
västerlänningar mist livet. Ameri
kanska fredsaktivisten Rachel 
Carrie blev nermejad av en 
bulldozer när hon försökte rädda 
en palestinsk familjs hus från att 
bli demolerat av 

schaktmaskiner. Brittiska Tom 
Hurndall sköts i huvudet av kryp
skyttama i vakttornet här, när han 
försökte rädda två småflickor un
dan kulorna. Journalisten James 
Miller blev skjuten här, trots sin 

synliga kamerautrustning. Han 
var inte ens där som fredsaktivist , 
utan som journalist. 

De familjer som finns i Rafah 
lever och andas i trots. De finns 
här trots Israel, trots ockupatio
nen, och trots omvärldens ovilja 
att agera för att stoppa de inhu
mana krigsförbrytelser som äger 
rum här varenda dag. 

Det är i Rafah som förnedring 
och krigsförbryte lser är vardag. 
Det är här man beskjuter am
bulanser, trots att det är strikt 
förbjudet enligt internationell 
rätt. Det är här man river hus, och 
gör familjer hemlösa, trots att det 
under inga villkor accepteras. Det 
är här man samlar ihop alla män 
mellan 16 och 60, och för bort 
dem man vill ha till militär
förläggningen. Trots att det är 
olagligt, och trots att alla som är 
under 18 skall betraktas som barn 
enligt FN. 

Den israeliska ockupations
makten trappar upp våldet för 
varje insats . Sakta ska brutalt våld 
normaliseras . Sådant som tidigare 
skulle gett krigsrubriker kan 
nu knappt ge en notis i svenska 
tidningar. För bara ett år sedan 
samlades tusentals människor i 

protest mot krig och ockupation . 
I städer världen över - även i 
Lund - gick demonstrationstågen. 
Då skapade vi också nätverk och 
organisationer så som "Studenter 
mot krig". Nu gäller det att an
vända oss av människors engage
mang och de kontakter vi har se
dan förra våren . Det som händer 
i Rafah just nu ska inte få passera 
som bara ännu en vidrig insats av 
den israeliska armen. Det måste 
uppmärksammas. Överallt, i 
hela Sverige, på gator och torg, 
i skolor och på arbetsplatser, på 
alla tidningars insändarsidor och 
debattforum ska vi upprepa det 
enkla: - Stoppa ockupationen! 
- Länge leve Palestina! 

Hanin Shakrah 



F orsvar Christiania! 

Chistiania är en mini-skurkstat mitt i Norden. 
AV JORGE CAPELÅN 

Danmark är förmodligen Nordens 
mest omoraliska land (tätt åtföljd 
av de övriga länderna i regionen): 
Landet har antagit en skamlig asyl
politik som tvingar sina egna med
borgare till landsflykt, glatt deltar i 
massmordsexpeditioner mot fjärran 
folkslag och legaliserar den sexuella 
exploateringen av arbetarklasskvin
nor. Ett praktexempel på imperiell 
kapitalistisk demokrati - Tolerans 
inom de egna gränserna och för de 
"egna" medborgama blandad med 
institutionaliserad främlingsfient
lighet gentemot dem Andra. Roii 
ganernas land behöver en fernissa 
av tolerans, men det ska inte gå till 
överdrift. Därför ska Christiania 
stängas, säger regeringen och Dan
ska Folkpartiet. 

Alltsedan 1971 har Christiania varit 
en fristad för alternativa levnadssätt 
mitt i Köpenhamns hjärta. Under 
hela dess 33-åriga historia har ex
perimentet fått kämpa hårt för sin 
överlevnad. Den officiella förklar
ingen från diverse regeringar för att 
stänga Christiania har varit att den 
fria hashförsäljningen i fristaden ut
gör en fara för samhället, men slag
et om etuistianias "normalisering" 
handlar egentligen om någonting 
annat, nämligen privategendomens 
oinskränkta rätt och det danska 
Nato-landets goda rykte. 

År 1971 beslöt en gmpp männis
kor att riva ner staketet vid hörnan 
Prinsessengaden och Refshalevej 
och tog sig in i det oanvända mil
itärområdet känd som Christiania. 
Från Köpenhams alternativa kretsar 
föddes tanken att bygga ett 

samhällsexperiment gmndat på 
iden att ingen skulle bestämma 
mer än andra samhällsmedlem-
mar och alla skulle ha möjlighet att 
delta i besluten. Samhället har un
der alla dessa år utvecklat en för
fattning som inte innehåller några 
lagar i egentlig mening, men väl 
fem bestämda förbud: Inga hårda 
droger (heroin, kokain, anfetamin, 
osv), inga vapen, inget våld och in
gen handel med Christianias fas
tigeter och mark. Dessa enkla regler 
har varit tillräckliga för att upprätta 
en välfungerande självförvaltning 
av de gemensamma angelägenhe
terna som sophanteringen, posten, 
osv. Christianilerna betalar en låg 
avgift för rätten att bosätta sig i fris 
taden, samtidigt som de affärer som 
finns där betalar hyra, el, vatten och 
moms. 

Den mest beryktade delen av Chris
tiania är den sk "Pus her Street" ett 
litet torg där hashförsäljningen äger 
mm och där all fotografering är för
bjuden av förklarliga skäl. Detta är 
en mycket liten del av fristaden. I 
Christiania finns ett antal museer 
och gallerier, några utmärkta res
tauranger och krogar, hantverks
verkstäder, bagerier, mm. Många 
människor bor där och har byggt 
sina egna hus med återvinningsma
teriaL Graftittin betraktas inte som 
ett störande element där- som över
allt annars - utan snarare som en 
organisk del som har vuxit ur fri
stadens arkitektur. Medjämna mel
lanmm målas det över grafittin, men 
bara för att få ett bra underlag för 
nästa måleri projekt. Arkitekturen i 
Christiania är i ständig förändring 
i takt med att tiden går, människor 
flyttar in och nya byggnadsprojekt 

påbörjas medan andra rivs ned eller 
återanvänds. 70-talets hippiestetik 
blandas med 80-talets punk och da
gens grafitti. I bakgmnden finns de 
gamla armekasernerna och vegeta
tionen som tränger sig på överallt. 
Inga välklippta gräsmattor, alltså. 

Den som letar efter nerknarkade 
människor i Christiania kommer att 
bli besviken. stämningen är mycket 
lugn och avspänd. Många av de som 
bor där är hantverkare eller kon
stnärer som ägnar sig åt sina syss
lor hemma. Det finns barn överallt, 
och lugnet i atmosfären utgör en 
stor kontrast mot prozac-samhället 
dämte, några kvarter bort. Att områ
det är bilfritt bidrar också till detta. 
Medan man sällan ser på Köpen
hamns gator danskar som umgås 
med invandrare, verkar ingen i 
Christiania bry sig om medmänni
skans urspmngsland. Prostitution 
och Sex-shops, annars så vanliga i 
resten av staden, finns inte på Chris
tiania. 

Just nu behandlar det danska Folket
inget Lagförslaget L 205 som räknar 
med Danska Folkepartiets stöd och 
är tänkt att träda i kraft den 15 juli 
2005. Lagförslaget går ut på att det 
ska tjänas pengar på att stycka upp 
området i individuella tomter som 
egendomsmäklare kan säUa till hög
stbjudande. Enligt christianilerna 
själva är lagen "sammansatt som 
en sniken och glidande övergång 
från kollektivt styre och självför
valtning, till kulturelllikriktning 
och försäljning av bostäder på 
marknadens villkor." 

Innan den l januari 2005 skall alla 
Christianirer ha anmäl !t sina indi
viduella besittningrätter till staten . 
Sedan verkställs "legaliseringen" av 
Christiania: byggnader skall rivas 
ner och nya "normala" byggnader, 
som är utformade enligt alla lagar 
och normer, skall uppföras. Det be
tyder bland annat att alla som inte 
tillhör Christianias mest "stadslika" 
del kommer att rivas. 

Från och med l januari 2006 kom
mer allt att privatiseras : Staten fast
ställer ett belopp som christianilerna 
kan välja att betala och på så sätt be
hålla sina bostäder. De resterande 
bostäderna, och de bostäder som in
vånarna inte har möjlighet att köpa, 
kommer därefter att bli sålda på 

marknadens villkor. Det blir, som 
känt från andra stadsdels-förnyels
er, tal om en social utrensning av 
de ekonomiskt sämst ställda. Man 
beräknar att omkring 800 christian
irer kommer att tvingas flytta. 

Genom åren har Christiania lyck
ats få utbrett stöd från allmänheten. 
Trots massivt regn deltog omrking 
15.000 människor i en demonstra
tion mot regeringens förslag på att 
normalisera Christiania den 22 maj 
på Christiansborg Slotsplats. Ä ven 
vänstern och fackföreningarna stöd
jer crhistianiternas kamp. 

SFU:s förbundsordförande Thom
as Medom säger:"Christiania är ett 
exempel på hur folk kan organisera 
sig i ett alternativ till den borger
liga samhällsformen. Regeringens 
vilja att stänga Christiania orsakas 
inte av hashlagen, utan helt enkelt 
av att detta är ett direkt angrepp på 
det enda levnadssätt och samhälls
form de känner. Därför är det så vik
tigt att bevara Christiania, eftersom 
Christiania samtidigt är ett förs-
var av alternativa levnadssätt och 
mångfalden". 

Line Barfod (Enhets listan) sade eft
er en debatt i danska Folketinget att 
"Det verkar, som om regeringen bli
vit överraskad över crhistianiternas 
vilja att finna en lösning och den up
pbackning de fått." Senast har Byg
garbetamas Förbund sagt att de inte 
tänker låta organiserad arbetskraft 
att delta i någon form av nedrivning 
eller bygge på Christiania om detta 
sker mot christianilemas vilja. 

- Jo större uppbackning till Chris
tiania i den kommande tid desto 
svårare kommer det att bli att verk
ställa den lag som regeringen har 
framlagt , sade Line Barfod till En
hets listans webbsida. 

Om du vill veta mer om Christiania 
kan du passa på i det fin a vädret och 
åka till Crhistiania för att se med 
egna ögon! 



EU:s nya konstitution 
AV HANNA GEDIN 

Persson, borgerligheten och dess 
media tycker att EV-konstitutionen 
är komplicerad. Alldeles för kom
plicerad för att vi vanliga männis
kor ska förstå och kunna ta ställning. 
Resonemanget känns igen. Tydligen 
är vi svenskar lite dummare än våra 
europeiska grannar som får förtro
endet att själva, i folkomröstningar, 
ta ställning till EU: s framtid . 

Ur folkomröstningen om EMU 
föddes ett hopp och en glöd. En in
sikt om att en röst faktiskt kan göra 
skillnad. Och makten utgick från 
folket. Inte från etablissemanget. I 
framtiden kan detta vara ett minne 
blott. Nu ska makten centreras till de 
byråkratiska korridorerna i Bryssel. 
Vår grundlag ska underställas Kon
stitutionen med stort K, neutralitet
sprincipen lösas upp i ett enda slag, 
EMU införas bakvägen och Sverige 
bli en delstat i Europas Förenta 
Stater. Det står klart att etablissem
anget till varje pris vill undvika en 
folkomröstning om konstitutionen. 
Inte för att det är en särskilt kom
plicerad fråga utan tvärtom; för att 
konstitutionen faktiskt är glasklar. 

En konstitution är en stats för
fattn ing. Den utgör det eller de 
statsrättsliga dokument som in
nehåller principerna för ett lands 
styrelse, framför allt för de hög-
sta statsorganens organisation och 
kompetens. Med konstitutionen så 
grundas en ny europeisk union. Nu
varande EU, bildat 1993 genom 
Maastrichtfördraget, upphör att ex
istera i sin form och med sin kom
petens. 

Det var den 15 december 200 l 
som EU: s beslutande organ, minis
terrådet, antog ett förslag om att up
prätta ett konvent som skulle bana 
vägen för ett förändrat EU. Konven
tet skulle förhindra att förslagen up
plevdes komma ovanifrån och bestå 
av parlamentariker från både EV
länder, ansökarländer och EV-par
lamentet. Till ordförande utsågs en 
gammal borgerlig fransk president 
vid namn Valery Giscard d 'Estaing 
som fullkomligt körde över alla 
eventuella demokratiska intentioner. 
Konventet avslutade sitt arbete som
maren 2003. 

Stämningen på konventets slut
möte var som vid ett kommunis
tiskt partimöte i Nordkorea. (. . .) 
Alla deltagarna i konventet kunde 
applådera på rätt ställe i rätt 
tid. Ingen omröstningförekom 
på konventet, trots att konvent
sledamöternaframställt 5000 
.förslag på .förändringar. (. . .) 
Vid mötets avslutningframfördes 
en s. k. Europahymn (avsikten är 
att hymnen ska göras om tillför
bundsstatens nationalsång). När 
hy mnen ljöd ur de rasslande hög
talarna reste sig de hänförda 
medborgarna i .förbundsstaten 
alldeles som om nationalsången 
hade spelats. 1 

Den 18 juli skickades konventets 
förslag till konstitution över till det 
italienska ordförandeskapet. Som vi 
alla vet så är inte Berluscon i, man
nen bakom de bevingade orden " in
gen makt kan bedriva diplomati utan 
en militär styrka", en lika skicklig 

Befria de 
politiska fångarna! 

Jag heter Jorge Capelan och är sup
pleang i styrelsen samt vikarierande 
partiombud. 

Jag är född i Uruguay 1961 . Har 
bott i Nicaragua mellan 1979 och 
1989. Har varit med det mesta där 
(ungsandinistrerna, alfabetiseringen, 
miliserna, jordbruksreformen ... ). 
Egentligen börj ade mitt politiska 
engagemang någon gång aldeless 
i börj an på 70-talet, då jag minns 
att jag satte upp några orange klis
termärken där det stod "Befria de 
politiska fångarna" på skolans to
alettväggar. Det var inte helt ofarligt 
att göra detta i Uruguay då. 

Jag kom till Sverige 1989 efter 
att ha bott i exil sedan 1976. Här i 
Sverige har jag läst allt som går att 
läsa, har städat, skött barn, delat ut 

statsman som han är kapitalist och 
förhandlingama i december miss
lyckades. Spanien och Polen fick ta 
skulden för sammanbrottet. 

I konstitutionen fastslås det att 
nationella lagar är underställda kon
stitutionen.2 Ä ven tidigare har E U
rätt haft företräde framför nationell 
rätt men mycket tyder på att även 
de svenska grundlagarna, lagar som 
reglerar vårt statsskick, slår fast 
principer som yttrandefrihet, tryck
frihet och demokrati , nu blir under
ordnade EU-rätt. 

Fri konkurrens och marknadseko
nomi upprepas som ett mantra ge
nom hela konstitutionen. I praktiken 
innebär detta att man i en stats för
fattning fastslår vilken politik som 
ska föras. Det är sedan upp till EV
domstolen att fålla det land eller 
den institution som bryter mot den i 
konstitutionen fastslagna ny liberala 
politiken. 

Euron framhålls som unionens 
valuta. 3 Den svenska EMU-folkom
röstningen resulterade inte i något 
juridiskt bindande undantag från 
EMU och farhågorna om att EMU, 
på detta sätt genom konstitutionen, 
införs bakvägen är därför befogade. 

EU:s militärmaskin ska bli kom
patibel med NATO:s.4 Den svens
ka neutralitetspolitiken kan vara ett 
minne blott. 

Medlemsstaterna skall aktivt och 
.förbehållslöst stödja unionens ge
mensamma utrikes- och säkerhet
spolitik i en anda av lojalitet och 
ömsesidig solidaritet och skall re
spektera unionens agerande på 
detta område. De skall avståfrån 

tidningar, varit lärare i spanska, varit 
arbets lös ... och blivi t aktivist. 

De senaste åren har j ag arbetat 
mycket med närradio, alternativa 
medier och webbproduktion. Jag 
håller på fortfarande med medier i 
form av webbsidan interpressen.org 
och Veckobladet. 

Jag blev medlem i Svensk-Ku
banska i år, men har bidragit till 
solidariteten med Kuba sedan flera 
år ti llbaka, det är bara att just idag 
känns det särskilt viktigt att tydlig
göra ens engagemang för det kuban
ska folket och att åka dit och se med 
egna ögon. Mina band till Nicaragua 
har jag behållit genom åren. Jag har 
varit medlem i stödkommitten för 
Centralamerikas Folk och för när
varande arbetar aktivt med ett kon
sumentnätverk där som är mycket 
aktivt mot privatiseringarna av bl.a. 
vattenresurserna. 

varje handling som strider mot 
unionens intressen eller kan min
ska dess effektivitet. 5 

Ytterligare nyheter är att EV-par
lamentets bestämmanderätt ökar, 
från 34 till 70 områden, Kommis
sionen (EU :s regering) får kom
missionärer på två nivåer, de med 
rösträtt och de utan, medlems
staterna fråntas , i stor utsträckning, 
sin vetorätt i ministerrådet. I prak
tiken innebär detta att de tre största 
medlemsstaterna kan gå samman 
och driva igenom ett förslag mot de 
återstående 22 ländernas vilja. 

Kravet på en folkomröstning om 
konstitutionen utgör en viktig del i 
den kommande valrörelsen. Vän
stern kommer högljutt att driva frå
gan . Sossarna och borgerligheten 
kommer att försöka sopa diskus
sionen under mattan . Vi har allt att 
vinna på att vara högljudda. Bara 
ett fåtal dagar efter att vallokaler
na har stängt, den 17- 18 juni , träf
far Persson nämligen sina kollegor 
på Irland. Det är då högst troligt att 
en överenskommelse om konstitu
tionen nås. Över våra dumma hu
vuden. 

(Fotnoter) 
l Analys av EU:s utkast till för
drag om upprättande av en kon
stitution för EU, godkänt av EU:s 
grundlagskonvent den 13 juni 2003. 
/Esko Seppänen 13.6.2003 
2 Artikel I-5a 
3 Artikel I-6a 
4 Artikel I-40.7 
5 Artikel 1-15 

Mitt politiska engagemang här 
i Sverige kretsar mycket kring an
tirasismen utifrån ett socialistiskt 
och feministiskt perspektiv. I detta 
sammanhang är också antiimperi
alismen oundgängligt. Jag anser att 
rasism, patriarkat, strukturell dis
kriminering, främlingsfientlighet 
och imperialism hänger ihop med 
klassamhället: De rika behöver alla 
dessa maktstrukturer fö r att härska, 
och vi behöver bryta dem för att 
konstruera ett solidariskt samhälle. 

Jorge Capelän 
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DEB 
UturEU 
Svar till Bertil Egerö, VB 17 

Om Bertil Egerö hade följt med 
på de otaliga debatter och möten 
somjag under bland annat EMU
valet representerat vänsterpartiet 
i, hade han märkt attjag tar mot
ståndarna på ytterst stort allvar. 
Jag ingår i en rörelse somjag an
ser har bra sakargument och aktar 
sig för pajkastning. Ja-sidan har 
som bekant mycket pengar och 
människor i höga maktpositioner. 
Jag håller med Bertil Egerö om att 
endast sakligt framförda och väl 
genomtänkta argument biter på en 
sådan motståndare. Attjag i en ar
tikel i vår medlemstidning gör ett 
mer kåserande inlägg tycker jag 
inte på något sätt talar emot att jag 
skulle ta motståndarna på allvar. 
Jag står fullt fast vid uppfattnin
gen att ja-sidan försöker sopa dis
kussionen om en folkomröstning 
om konstitutionen under mattan. 
Enligt Sydsvenskans och Ternos 
opin ionsundersökning, public
erad den 4 maj , vill en majoritet 
av Sveriges befolkning se en så
dan omröstn ing men, liksom inför 
EMU-valet, ser den majoriteten 
annorlunda ut i riksdagen. Pers
son undviker frågan, något som är 
,-u: il fö rståeligt med tanke på det 
stora nederlaget i EMU-valet. 

En stor majoritet på vänsterpar
tiets kongress ställde sig bakom 
utträdeskravet Så även j ag. Efter 
att ha arbetat två år i ED-parla
mentet för vänsterpart iets räkning 
tycker jag mig ha någorlunda god 
insikt i hur EU fungerar och vad 
våra parlamentariker åstadkom
mer. Min personliga övertygelse 
är att det inte är realistsikt att tro 
att EU i sin nuvarande form kan 
förändras till ett internationellt 
vänsterprojekt Som en del av den 
internationella vänsterrörelsen har 
vänsterpartiet alltid varit en gag-

erat i solidaritets- och fredsarbete . 
Jag har svårt att se varför den-
na viktiga del av vårt parti skulle 
försvinna om vi lämnade EU, en 
union som har koloniala intressen 
över hela världen, som talar om 
att sprida unionens intressen och 
värderingar och som nu, i kon
stitutionen, föreslår att militär
makten ska bli kompatibel med 
NATO: s. Våra parlamentarikers 
arbete i ED-parlamentet är värde
fullt så till vida att de bidrar till 
att ge insyn i och sprida kunskap 
om vad som försiggår. Och de ska 
finnas där, gärna många, så länge 
Sverige är kvar i EU. Men det är 
endast genom ett utträde som EU 
kan förändras i grunden. 

Hanna Gedin 

Angående PS 
uttalande om Kuba 

Nyligen antog paristyrelsen ett ut
talande om Kuba där landet kri
tiseras för att det "saknas flera 
grundläggande medborgerliga och 
politiska rättigheter. Den kuban
ska lagstiftningen innehåller be
gränsningar av yttrandefriheten, 
förenings- och församlingsfriheten 
och pressfriheten som inte är ac
ceptabla i ett demokratiskt sam
hälle. Landets domstolar saknar 
oberoende och opartiskhet och rät
tegängsordningen kränker den åta
lades rätt till en rättvis rättegång." 

Det ryktas om att debatten 
inom PS inför detta uttalande 
var het, medan reaktionerna från 
många medlemmar med långt 
engagemang i Latinamerikas situ
ation har varit våldsamma. 

I ett svar av Lars Oh ly som pub
licerades i förra numret av Vän
sterpress påstår han att "vi måste 
stå upp och protestera med lika 
stor kraft mot kränkningar av män
skliga rättigheter oavsett var dessa 
sker." Han säger vidare att "vi vän
der oss mot alla typer av svartvita, 
förenklade beskrivningar som de
lar världen i onda och goda." Vad 
menar Lars med detta? Att Kuba 
kanske på något sätt förtjänar 
USA:s (och EU:s) krigföring? Att 
Kuba kanske har gjort någonting 
för att hamna i denna sits? Jo, för
modligen att i verkligheten försö-

ka bygga ett fungerande alternativ 
till det kapitalistiska helvetet, men 
detta hamnar enligt PS ensidiga 
världsbild under rubriken "sociala 
landvinningar" som inte på något 
sätt har med "demokrati" att göra. 

Lars säger att "vi" kritiserar 
"både" blockaden "och" den ku
banska regeringens "övergrepp" 
eftersom det förmodas att ku
banerna saknar "demokratiska 
fri- och rättigheter som vi anser 
självklara i vårt land." Vi undrar 
vilka fri - och rättigheter vi har som 
kubanerna saknar. 

Rättigheten att polisen skjut-
er vilt på oss när vi demonstre-
rar mot att världens ägare samlas 
för att fira rovdriften av jorden? 
Rättigheten att de l O % som äger 
Sverige också har monopolet över 
medierna? Rättigheten att klaga 
men inte göra? 

Vet Lars vi l k et det största poli
tiska parti som inte tar delta i 
några val är på Kuba? Det är Ku
bas Kommunistiska Parti, för 
partiet på Kuba inte har någon 
statsbärande roll , utan enbart 
moralisk. Samtliga folkvalda är 
avsättbara när som helst och måste 
ansvara direkt inför sina väljare. 
Partimedlem blir man förresten 
om andra arbetare anser att man är 
värd att tillhöra partiet. 

Vet Lars vilka som tar äga me
dier på Kuba? Fackföreningar och 
andra frivilliga organisationer av 
alla slag, medan kommersiella 
medieföretag av typen Bonniers, 
Stenbeck osv inte är tillåtna. Hur 
mycket pengar tar fackföreningar
na från staten? O pesos! Allt finan
sieras genom medlemsavgiften, 
som uppgår till endast l %av ar
betarnas löner och som inte dras 
av direkt från lönen, utan varje ar
betare själv betalar in. 

Den kubanska "oppositionen" 
är världens bäst finansierade. USA 
satsar flera l O-tals miljoner dollar 
om året för att bygga upp en oppo
sition som ser inhemsk ut. 

Förra året beslutade den kuban
ska rättvisan att avrätta ett l O-tal 
sk "dissidenter". Dödsstraffet ska 
avskaffas överallt, men i ärlighet
ens namn är en "nyanserad bild" 
av det som skett oundgänglig. Till 
en sådan bild hör kopplingen av 
dödstraffstillämpningen på Kuba 
och resten av Latinamerika: Elva 

latinamerikanska länder har helt 
avskaffat dödstraffen för alla brott. 
Colombia avskaffade dödstraffet 
191 O men än idag avrättas fackligt 
aktiva varje vecka. 

Vi ska inte tala här om de 
konkreta omständigheter som 
omgav beslutet att ti llämpa död
straffet på Kuba och som PS i sitt 
uttalande inte har velat ta hänsyn 
till. Vi vill bara påpeka att de som 
äger monopolet på de "nyanse
rade" beskrivningarna av världen 
ljuger när de säger att man inte tar 
välja försvarsadvokat på Kuba. 
Till detta måste vi tillägga att PS 
uttalande inte har lagt märke till de 
5 kubaner som i USA har dömts 
tilll ivstids fänge lse för att ha in
filtrerat "exilkubanska" terroris
tiska nätverk och hindrat dem från 
att verkställa aktioner riktade mot 
landet. 

PS är inte omedvetna om de 
fakta vi lagt fram. Den djupa mo
tiveringen till uttalandet anser vi 
finns i Lars Ohlys syn om att vi 
måste vara "trovärdiga" i debatten. 

Valet att "förtydliga" den poli
tik " som länge varit partiets" är 
ingenting som stärker vår ställ
ningstagande för de mänskliga rät
tigheterna, utan ett opportunistiskt 
drag som gör oss till redskap för 
imperialismens folkmordspl aner. 
Vi undrar: hur många kubaners 
liv skulle de kamrater som röstade 
fram ett så ogenomtänkt uttalande 
vara beredda att ta på sitt samvete? 

Jorge Capelim & 
Maria Söderquist 
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