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BananrepuBlikens 
återkomst

Honduras Den demokratiskt valde vänsterpresidenten 
avsattes under dramatiska former 2009. Bakom kuppen 
låg samhällseliten. Dagens ETC:s Joakim Medin beva-
kade kuppen på plats och har nu återvänt till Honduras 
– där politisk terrorism gjort comeback, men EU vägrar 
bryta frihandelsavtalet. TexT & bild: JoakiM Medin

Manuel ”Mel” Zelaya väckte 
hopp hos många fattiga hondu-
raner med progressiva, sociala 
reformer innan statskuppen. 
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D
et är nästan som om 
tiden stått stilla, när man 
står vid muren utanför 
Nationalkongressen i 
huvudstaden Teguci-

galpa. Mel kommer! Micheletti Fascista! 
Bort med kuppmakarna! Sprayat på 
stenen finns slagorden ännu kvar, och 
även om de börjat blekna är det faktiskt 
ingen som tagit bort dem. Men det är en 
av få saker som inte förändrats i Hondu-
ras under de senaste åren.

Avsattes för fem år sedan
Den 28 juni 2009 greps vänsterpresiden-
ten Manuel ”Mel” Zelaya i sitt hem av 
soldater och sändes i exil till Costa Rica. 
En förfalskad ”avskedsansökan” visades 
upp och samtidigt som soldater tog över 
gatorna utsåg kongressen en rival till 
Zelaya till ny president. En statskupp, 
och historiskt avbrott från den demokra-
tiseringsprocess Latinamerika gett sig 
in på som rev upp sår från forna tiders 
högerdiktaturer, hade genomförts.

– Där och då föddes dagens rörelse, 

berättar Gilberto Ríos Grillo, från sitt 
hem i Colonia Kennedy, södra Teguci-
galpa.

Han sitter i ledningskommittén för 
Nationella Folkliga Motståndsfronten 
(FNRP). Nu, vid tiden inför femårsmin-
net, gör säkerhetsläget att han sällan 
lämnar sin bostad.

– Mer än 300 sympatisörer har dödats 
sedan kuppen. Det finns ett mönster: 
varje gång vi har ett större offentligt 
arrangemang mördas en kamrat dagen 
innan. Vår borgmästarkandidat för Te-
gucigalpa sköts ner den 31 april. Det är 
mycket troligt att ett politiskt mord sker 
nu inför den tjugoåttonde, säger Gilberto 
Ríos Grillo.

Samlade tiotusentals människor
FNRP har sitt ursprung i de jätte-
lika pacifistiska protester av bönder, 
studenter, fackförbund, feminister och 
aktivister, som sammanstrålade redan 
under kuppens första dag. Protesterna 
samlade snart tiotusentals människor 
och gav en nytändning åt civilsamhällets 

reformkrav. När Zelaya tilläts återvända 
hem från sin exil 2011 var han med om 
att bilda vänsterpartiet Libertad y Re-
fundación (Libre) som FNRP:s politiska 
gren. Gilberto är Libres koordinator 
för Colonia Kennedy. Namnet denna 
stadsdel har i partiet är dock efter Erick 
Martínez Avila, en känd gayaktivist 
och journalist som utsågs till en av 
Libres kongresskandidater våren 2012. 
Kort efteråt blev han kidnappad och 
strypt. Varje partizon i Tegucigalpa – 21 
stycken – är döpt efter en martyr från 
rörelsen.

Staten krigar mot befolkningen
Några kvarter bort från huvudstadens 
Parque Central sitter Bertha Oliva och 
arbetar på sitt kontor. Travar av doku-
ment och utredningar fyller rummet.

– Vi har en colombianisering av 
landet. Ursäkta ordvalet, men det är helt 
och hållet som i Colombia. Det är redan 
ett krig, som enbart förs från statens sida.

Bertha Oliva är grundare och ledare 
över Cofadeh, en välkänd människo-

rättsorganisation som bildades 1982 av 
anhöriga till honduraner som dåtidens 
diktatur låtit ”försvinna”. Däribland 
Berthas egen make. Idag, fem år efter 
kuppen, ligger 50 nya fall av försvinnan-
den på skrivbordet.

Hon målar upp en dyster bild av 
utvecklingen. Ekonomin har försäm-
rats, Honduras är nu Latinamerikas 
näst fattigaste land. Här finns världens 
högsta mordfrekvens, 90,4 bland 100 000 
invånare. Och brotten mot mänskliga 
rättigheter har varit så många sedan kup-
pen, att hon inte ens kan uppskatta dess 
antal. Men 31 journalister har mördats. 
Ungefär 70 advokater. Över 100 bonde-
aktivister, och ett stort antal vänstersym-
patisörer.

– En stor del av dessa mord följer 
samma mönster. Vi misstänker att de in-
går i samma strategi, för att eliminera de 
sociala rörelser som bygger upp Libre.

Men det förekommer inga domstols-
utredningar av detta. Det beror på att 
samhällseliten, som utgör regeringen, 
själva är del av sakernas tillstånd, menar 

Protest. Tiotusentals människor anslöt 
sig till protesterna mot kuppen 2009, i 
Tegucigalpa och i andra städer.

startskott. Protesterna under de 
första dagarna blev startskottet till mot-
ståndsfronten FNRP, och sedan vänster-
partiet Libre.
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Bertha. De vill inte ha några sociala 
reformer, och därför finns det en tydlig 
koppling mellan deras motstånd och all 
politisk terror.

Installerade militärpolis
På gatan utanför dundrar en pickup med 
kamouflageklädda män bärandes auto-
matvapen förbi. De är inte soldater, utan 
tillhör en ny militariserad polisenhet som 
regeringen bildade 2013. De har fått stark 
kritik för att ta sig friheten att bryta mot 
andras friheter, utan att något görs åt det.

– Vi har en polisstat, långt ifrån en 
demokrati. Jag överlevde 1980-talet, hela 
det barbariet, men hur vi lever idag är 
ännu värre. Och en av de största miss-
tagen för vår framtid var att väst accep-
terade valet. Det var till stor hjälp för 
situationen vi möter idag.

I november 2013 gick Honduras till 
val, där Libre ställde upp med löften om 
reformer mot landets extrema problem. 
Reformer som påbörjades redan under 
Zelaya, och enligt de flesta bedömare är 
förklaringen till att han avsattes av de 
konservativa.

Valet kantades av anklagelser om 
hot, fusk och oegentligheter, från 
både oppositionen och människorätts-
grupper. Även medlemmar i EU:s 
valobservationsteam såg hur röster och 
valfunktionärer köptes, att döda män-
niskor röstade och levande stoppades. 
Trots detta gjorde EU gemensam sak 
med USA och godkände valet. Konser-
vativa Nationella partiet har behållit 
makten.

EU fortfarande en handelspartner
Tillbaka i Colonia Kennedy förklarar 
Gilberto att EU:s hållning förvånade 
dem, då det innebar ett stöd till valfusket. 
Men samtidigt lurar i bakgrunden det as-
socierings- och frihandelsavtal som EU 
skrivit med Centralamerika.

– Handeln mellan regionerna är liten, 
men det intresserar dem att behålla 
detta avtal, som påverkar vår nationella 
kontroll mycket. Det styr skatterna i 
deras inblandning i fruktexport och 
gruvnäring. 

Även österrikaren Leo Gabriel, 
som ingick i EU:s observationsteam, sa 

efter valet i november att kommersiella 
orsaker låg bakom EU:s Hondurasposi-
tion. Statskuppen gjorde att avtalet fick 
läggas på is innan det undertecknades 
2012. För att få igång projektet var det 
viktigare att visa en bra bild av Hondu-
ras, än att handskas med dess brist på 
demokrati.

När Carl Bildt frågades ut i riksdagen 
i januari om det stora förtrycket och 
Sveriges Hondurasposition hänvisade 
han till just detta associeringsavtal och 
menade att det på sikt kommer bidra till 
en respekt för demokratin. Men att ställa 
in avtalet, eller prioritera demokratin 
före frihandeln, kom inte på tal.

Ökad övervakning
Nedsjunken i en fåtölj berättar Gilberto 
om utvecklingen under 2014. Nationella 
partiets 120 snabbt stiftade nya lagar inne-
håller bland annat militarisering, privati-
seringar, gruv- och markkoncessioner till 
väst och mycket mer makt till presidenten. 
Där finns även lagen om telefonavlyssning 
och efter den hör Gilberto ett eko av sin 
egen röst i luren när han talar med folk. 

Sedan om blockeringen av Libre i kon-
gressen: de är det enda parti som nekats 
representationsplats i Högsta Valtribu-
nalen. De är de enda som inte fått något 
statsbidrag – 30 lempiras per erhållen röst 
– utbetalat efter valet. Och endast Libres 
ledamotsersättare har ännu inte fått någon 
lön för deras arbete i kongressen.

– Men vi ser optimistiskt på framti-
den. Vi har gått igenom en väldigt snabb 
process, från gatan till kongressen på 
bara några år.

Efter valet blev Libre landets näst 
största parti. Det har brutit en över 
hundraårig maktdominans av Liberala 
och Nationella partiet, en effekt de 
inblandade parterna knappast väntade 
sig av statskuppen. Nu gäller det att hålla 
ihop hela det civilsamhälle som byggt 
upp den nya rörelsen, förklarar Gilberto, 
och inte göra avkall på det slagord som 
skanderades över hela landet i demon-
strationerna 2009. No tenemos miedo – 
Vi är inte rädda.

– Nej, vi har lärt oss att leva och verka 
under dagens förhållanden. Det går, se 
på palestinierna. l

StatSkupp. Vid 
flygplatsen Toncontín 
den 5 juli 2009, strax 
innan att 19-årige Isis 
Obed Murillo sköts ihjäl 
som första dödsoffer 
för statskuppen.

Libre. Gilberto Ríos Grillo från det nya vänsterpartiet Libre som fötts ur proteströrelsen mot statskuppen, 
tillsammans med en ung medlem. Grillo har varit aktiv i motståndsrörelsen sedan starten.

Graffiti. Utanför 
Nationalkongressen 
i Tegucigalpa har all 
graffiti från statskuppens 
dagar lämnats kvar, eller 
kompletterats sedan en 
ny regering kommit.

eSkaLerinG. Män-
niskorättsarbetaren 
Bertha Oliva ser en 

eskalering i brotten mot 
mänskliga rättig heter, 

som är värre än under 
1980-talets diktatur.


