
FORTSATT FRIHETSKAMP PA KUBA

"Jag litar
pa ingen
och aldrig"
I oktober 2011 avled Laura Pollan, grundaren och
ledaren av den prisbelonta kubanska rorelsen
Kvinnor i vitt, Damas de Blanco. NU kan idag
publicera en intervju med hennes ankling, den
fore detta politiske fangen och liberalen Hector
Maseda, som slapptes ur fangelse i februari 2011.

Hector Maseda bar suttit i kubanskt fangelse de senaste
atta aren. Hans brott? Alt ban bar varit oppet kritisk mot
regimen pa Kuba och dessutom aktiv i ett liberalt parti.

-Har pa Kuba finns svalt, bar finns hoga levnadskost-
nader, men det finns ingen frihet. Och allt bevakas av re-
geringen, sager Maseda.

Han tillhor gruppen av 75 oliktankande som fangslades
under den "svarta varen" pa
Kuba i mars 2003. Han var aktiv
i ett liberalt parti och dessutom
oppet kritisk mot regimen. Atta
ar senare, efter patryckningar
fran framforallt den spanska re-
geringen, slapptes under varen
2011 de sista fran denna grupp.
Maseda var en av de allra sista
att slappas ur fangelset.

— Fri, sager han. De sager att
jag ar fri. Men det ar inte sant.
Det ar precis som om jag fort-
farande sitter i fangelse. Har pa
Kuba ar ingen fri.REGIMKRITIKER. Liberalen Hector Maseda var

en av 75 oliktankande som fangslades under
den "svarta varen" pa Kuba 2003. Pa fotografiet
i bakgrunden syns hans avlidna hustru, frihets-
kampen Laura Pollan.

Vi mots hemma i hans lagenhet
i centrala Havanna i ett av de
ruffigare kvarteren. Nar jag

kommer och knackar pa sitter han vid det oppna "tra-
fonstret" och tittar pa tv, med sin bortgangna hustru
Laura Pollans efterlamnade lilla knahund hela tiden
runt benen.

Lagenheten ar full med minnen fran Pollan. Har finns
en minnesvagg med foton och farska blommor under.
Lagenheten fungerar ocksa som samlingslokal for rorel-
sen Kvinnor i vitt. Under alia ar som Hector Maseda salt
i fangelse sa var det harifran som Laura Pollan drev kam-
pen for frigivande av de politiska fangarna. Platsen ar allt-

VIT PROTEST. Varje sondag sedan 2003 traffas Damas de Blanco i kyrkan Santa

sa central for arbetet for manskliga rattigheter pa Kuba.
Hector Maseda tror att lagenheten ar buggad pa grund av
parets politiska aktiviteter. For att vara sakra pa att kunna
prata ostort lamnar vi lagenheten och gar vi upp till en
servering pa ett internationellt hotell. Vi satter oss vid ett
hornbord, alldeles ensamma.

-Jag litar pa ingen och aldrig. Men har hor ingen vad
vi sager, sager han och stracker tummen upp i vadret.

Han minns tydligt dagen i mars 2003 nar polismannen
kom till hans hem. Det var vid fyratiden pa eftermidda-
gen. Laura var inte hemma. Ett tiotal polisman stod utan-
for dorren.

-Hela gatan utanfor var blockerad av en massa polis-
bilar. De vande upp och ner pa lagenheten och letade ige-
nom rummen efter bevis.

Arresteringen var vantad, berattar han. Redan dagen
innan hade ordforanden i den liberala gruppen arreste-
rats. Vid den tiden hade dessutom Maseda blivit utnamnd
till vice ordforande i partiet. Darfor hade han forberett
sig och fatt hjalp av en van att bli av med dokument och
papper som kunde vara komprometterande i en rattegang.
Inte forran vid 23-tiden lamnade poliserna huset till-
sammans med Maseda, nu arresterad.

- Den forsta tiden i haktet utsatte de mig for oupphor-
liga forhor. Jag fick aldrig sova. Ibland satte de mig i en
iskall cell, och ibland i en jattevarm, berattar han.

Jag tittar pa Hector Maseda. Han ar en spanstig och
mycket vanlig man strax under 70 ar. Hans halsotillstand
var relativt gott under fangelsetiden och nar det blev
aktuellt med frislappning kravde han att andra, sjukare,
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ta i Havannas utkanter och gar parad med liljor i handerna. Kvinnonatverket bildades for att fa anhoriga fangslade politiska motstandare fria.

fangar skulle slappas forst. Han talar flytande italienska
efter tva ars yrkesutbildning i Milano. Men han fundera-
de aldrig pa att stanna i Europa. Han var enda barnet och
bans far var sjuk.

-Och det har ar ju mitt hemland, utbrister han. Det ar
det fortfarande. De sager till mig att jag kan
fa lamna landet. Men tror du att jag skulle fa
komma tillbaka? Aldrig! sager han.

I dag ar han aktiv i en frimuraregrupp.
Han menar sig ha bevis for att han ar over-
vakad.

— Sakerhetspolisen kommer ofta fram till
mig och kommenterar de stallen jag varit pa.
Jag forstar att de kanner till varenda steg jag
tar. Och att de vill att jag ska veta det.

Plotsligt undrar han om det sitter nagon
bakom oss. Jag tittar mig diskret runt om.
Vi sitter ensamma vid ett hornbord. Jag kikar
ut genom glasfonstret och letar med blicken
om jag kan se nagon som studerar oss. Jag
kan inte se nagon. Efter en stund kommer det in tva man.
De passerar utan att titta pa oss.

Nagot av det allra va'rsta med att sitta i fangelse var att
fa veta vad bans hustru Laura PolMn utsattes for, berat-
tar Maseda. Pollan var den som startade rorelsen Kvinnor
i vitt. De vitkladda damerna var alia anhoriga till de 75
fangslade och arbetade for att satta tryck pa den kuban-
ska regeringen att frige fangarna. Aven om alia 75 fangar
nu har slappts sa har Kvinnor i vitt fortsatt sin kamp och
kraver nu frihet for samtliga politiska fangar pa Kuba.
Varje sondag sedan 2003 traffas de i kyrkan Santa Rita

Jag forstar att
de kanner till
varenda steg

jag tar. Och de
vill att jag ska

veta det

strax utanfor Havannas centrum och gar pa parad,
vitkladda fran topp till ta, med liljor i handerna.
Det bander att polisen arrangerar sa kallade"actos
de repuido", en slags mobb som ser ut som en
spontan motdemonstration av civil allmanhet,

men som ar bestalld och planerad
av polisen. Den har mobben kan
angripa kvinnorna bade verbalt och
fysiskt. Bara en knapp manad fore
Laura Pollans dod utsattes hon for
angrepp i samband med en sadan
motdemonstration.
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Efter Laura Pollans bortgang har Berta
Soler tagit over som ledare for Kvinnor
i vitt. Soler ar kritisk till de ekonomiska
reformer som den kubanska regeringen
genomforde i april 2011 och menar att det
mest var kosmetiska forandringar.
- Detta ar marginella reformer som inte

loser situationen for det kubanska folket. Forst och framst
behovs kapital for att starta smaforetag och det saknar
det folk. Vad vi behover ar friheter som i sig kommer att
paverka den ekonomiska, politiska och sociala situtionen
pa Kuba, skriver Berta Soler i ett mejl.

Maseda ar av samma uppfattning.
— Har pa Kuba finns ingen marknad, ingen handel,

ingen utveckling. Det enda regeringen vill ar att behalla
makten, sager han och uppmanar till aterbesok.

— Kom och halsa pa, jag kommer ingen vart,
jag kommer att vara bar.

Text & foto: Helle Larssen
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