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Fem år efter statskup-
pen har Honduras ra-
sat ner i en spiral av 
politiskt förtryck, mord 
och förvärrad fattig-
dom. En situation som 
gjort behovet av po-
litiska reformer ännu 
större, menar expresi-
denten, i dag en av le-
darna för den allt jämt 
levande motståndsrö-
relsen.

President Manuel ”Mel” Zelaya 
vaknade i sitt sovrum av rop, 
skrik och inslagna dörrar natten 
till den 28 juni 2009. Bara någ-
ra timmar återstod innan hans 
icke?bindande folkomröstning 
om konstitutionsreformer skul-
le påbörjas. Men nu stoppades 
initiativet av motståndare i kon-
gressen, med hjälp av de solda-
ter som kommit för att gripa – 
och deportera – statsöverhuvu-
det.

– Det första jag tänkte var att 
Honduras hade återvänt till bar-
bariet. Till det stora våldet från 
förr, säger Mel Zelaya idag, sit-
tande på sin säng i samma sov-
rum, i huvudstaden Tegucigalpa. 
På väggen bakom honom flimrar 
ett halvdussin tv-skärmar, från 
övervakningskameror runt om-
kring huset.

Samarbete med Chávez
Mel Zelaya blev president 2006 
och hade en lång bakgrund i 
Liberala partiet, som tillsam-
mans med Nationella partiet 
traditionellt styrt landet sedan 
sent 1800-tal. Men Zelaya rör-
de snart sig själv och regerings-

politiken vänsterut. Relationer 
etablerades med Hugo Chávez i 
Venezuela och den Latinameri-
kanska vänsteralliansen ALBA, 
som Honduras blev ansluten 
till 2008. En upprepad anklagel-
se var att krisen åter därpå in-
träffade för att Zelaya genom en 
folkomröstning ville ändra kon-
stitutionen, så att han kunde 
förlänga sin mandatperiod – en 
”kopiering” av just Chávez poli-
tik. Dagen för kuppen skulle en 
rådgivande folkomröstning äga 
rum om ifall en extra, fjärde 
urna skulle användas vid valet i 
november samma år. Där skul-
le folket sedan rösta ja eller nej 
till en konstituerande försam-
ling, som skulle kunna reforme-
ra Honduras grundlagar.

– För att det ska finnas mins-
ta chans för rättvisa i vårt sam-
hälle måste maktförhållandena 
ändras. Idag gynnas eliten, och 
folket används bara för att rös-
ta på de som toppar avlönings-
listan. Den fjärde urnan handla-
de om att ge ett inflytande folk 
inte har idag, att skapa en delta-
gande demokrati, säger Zelaya. 
Sådana krav hade ställts redan 
från tidigt 1990-tal. Dialoger 
med det reformsträvande civil-
samhället blev också inskrivet i 
”Stockholmsdeklarationen”, den 
återuppbyggnads- och utveck-
lingsplan som undertecknades 
i Sverige 1999 efter att orkanen 
Mitch förstört landet. Men få löf-
ten infriades, få krav hörsamma-
des och försöket 2009 slutade i 
att han själv avsattes, förklarar 
Zelaya. Det innebar ett abrupt 
slut på en ung demokratisering-
process – men i en tid där sådana 
giv inte längre går för sig. Under 
den första veckan efter kuppen 
växte en brett förankrad protest-

rörelse med tiotusentals män-
niskor fram på Honduras ga-
tor. Nu, fem år senare, har två 
rikstäckande organisationer bil-
dats ur denna: Nationella Folkli-
ga Motståndsfronten (FNRP) och 
dess vänsterparti Libertad y Re-
fundación (Libre), under ledning 
av Zelaya.

Genomförde egen  
folkomröstning
Solen står hög och brännhet på 
himlen i San Pedro Sula, Hon-
duras näst största stad, när röd-
klädda aktivister håller på att 
bygga färdig en scen i Parque 
Central. Där ska tal hållas och 
musik spelas under resten av 
dagen, för att uppmärksamma 
femårsminnet av när motstånds-
rörelsen föddes. Mellan två träd 
hänger en jättelik FNRP-bande-
roll. 

Victor Ordoñez är en av många 
som anslutit sig idag. Under ett 
partytält står han och några an-
dra unga gräsrotsaktivister och 
säljer solidariskt prissatta mat-
varor och rött ”Vino Mel” till för-
bipasserande.

– Sedan 2009 kallar vi den här 
platsen för Parque Libertad. Den 
blev en viktig samlingspunkt 
för protesterna och vi lyckades 
komma över delar av valmate-
rialet, så vi genomförde faktiskt 
en folkomröstning trots kup-
pen. Det blev ett ja till den fjär-
de urnan. 

Sedan dess lever motståndsrö-
relsen vidare i San Pedro Sula, 
landets ekonomiska motor, 
både i form av FNRP och Libre. 
Det ropar en man med röd näs-
duk om halsen, som nu greppat 
en mikrofon uppe på scenen för 
att inleda arrangemanget. En 
stor skara människor nedanför 
honom svarar med höga slag-
ord. Men just så här tydligt ser 
man inte alltid rörelsen och dess 
sympatisörer, berättar Victor Or-
doñez. Honduras position som 
Latinamerikas näst fattigaste 

land gör att många har fullt upp 
med att hitta mat för dagen istäl-
let för att organisera sig. Den sto-
ra migrationen till USA tar med 
sig många unga, och vissa är oro-
liga för att mista jobben om de-
ras politiska åsikter blir kända.

Mord på oppositionella 
Det finns förstås en ännu allva-
rigare hotbild att ta hänsyn till 
– människorättsgrupper har rap-
porterat om hundratals mord på 
olika slags oppositionella de se-
naste fem åren. Libre har förlo-
rat minst två dussin partimed-
lemmar, och åtminstone 31 jour-
nalister har mördats. Många av 
dåden misstänks vara politiskt 
motiverade, dessutom kopplade 
till de konservativa krafternas 
motstånd till sociala förändring-
ar. Men detta är svårt att faststäl-
la, eftersom över 90 procent av 
dåden uppskattas passera utan 
att någonsin utredas. Kanske 
är hotbilden också särskilt stor 
här i San Pedro Sula, staden som 
har flest antalet mord per capita 
i hela världen.

– Här finns ”sicarios” – döds-
patruller på motorcykel, precis 
som i Colombia. En kille jag kän-
de blev dödad för inte så länge 

”Honduras är en 
misslyckad stat”

Könskvotering kan 
antas i Indien
En tredjedel av platserna i 
de högsta politiska försam-
lingarna i Indien ska re-
serveras för kvinnor. Kvo-
teringsförslaget godkän-
des redan 2010 av den ena 
kammaren i parlamentet. 
För att det ska gå igenom 
krävs att den andra kamma-
ren godkänner det, liksom 
landets nya premiärminis-
ter Narendra Modi. Endast 
61 av de 543 politikerna i 
det indiska underhuset, 11 
procent, är för närvarande 
kvinnor. Indiens president 
Pranab Mukherjee under-
strök nyligen att det finns 
ett starkt behov av att infö-
ra den könskvotering som 
ska öronmärka minst 33 
procent av alla platser i par-
lamentet och alla delstats-
parlament för kvinnliga po-
litiker. (IPS)

Minskning av koka-
odlingar i Bolivia
Kokaodlingarna i Bolivia 
minskade förra året med 
9 procent och under de se-
naste tre åren har de mins-
kat med 26 procent, rap-
porterar FN. En ny rapport 
från UNODC, FN:s organi-
sation mot droger och kri-
minalitet, beskriver en stor 
minskning av kokaodling-
ar i de två regioner i Bolivia 
som står för nästan all ko-
kaproduktion. Nu odlas ko-
kabuskar på 23 000 hektar i 
landet vilket betraktas som 
en stor framgång. Minsk-
ningen har skett genom ett 
samarbete med många av 
landets småodlare, berättar 
Antonino de Leo, UNODC:s 
representant i Bolivia. (IPS)

”Ett ont kräk som 
våldtar minderåriga 
har inga rättigheter.”
skrev Costa Ricas vice finans-
minister, Fernando Rodríguez, 
på sin Twitter efter en tv-do-
kumentär om att registrera 
personer som begått sex-
brott. Tweeten orsakade en 
storm av både stöttande och 
kritiserande kommentarer på 
Twitter. Viceministern har nu 
tagit bort tweeten och bett 
om ursäkt för olämpligheten 
med den.

Oppositionella som fallit offer för mord räknas i dag i hundratal i Hon-
duras, men leder mycket sällan till några utredningar.
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Vi lyckades 
komma 
över delar 

av valmateri-
alet, så vi ge-

nomförde fak-
tiskt en folkomröst-
ning trots kuppen.

I San Pedro Sula arrangerades en av flera      protestkonserter genom åren.
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Expresident Mel Zelaya avsattes i statskuppen 2009 och sändes i exil. 
Idag leder han det nya vänsterpartiet Libre, som blivit det näst störs-
ta partiet i landet.
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sedan, säger Victor. Hans vän 
Mario som slutit upp förlorade 
sin politiskt aktive far i ett atten-
tat för två år sedan.

En misslyckad stat
Tillbaka i Zelayas sovrum berät-
tar expresidenten med upprörd 
stämma om samma slags för-
tryck. Om landets högsta nivåer 
av våld och kriminalitet i histo-
rien, om massakrer och selekti-
va mord. Regeringen saknar för-
klaringar till detta.

– Honduras är därför en miss-
lyckad stat, eftersom en stats för-
sta åtagande måste vara att res-
pektera rätten till liv. Vad landet 
också fullständigt saknar idag är 
demokrati, menar han. I valet i 
november uppmärksammades 
en rad inslag av fusk och både 
Libre och partiet PAC bestred re-
sultaten. Det var ingenting som 
stoppade både USA och EU från 
att godkänna valet – ett ställ-
ningstagande mycket långt från 
tidigare fördömningar av ickede-
mokratin i Honduras, säger Ze-
laya. 

Trots detta lyckades Libre i va-
let bli landets näst största par-
ti, första gången de kandidera-
de. Men i kongressen blockerar 

regeringen idag alla initiativ till 
diskussioner som inte kommer 
från dem själva. Diskussioner 
om människorättsbrott och po-
litiska förföljelser hamnar inte 
på agendan. Libre utsätts också 
för en särskild blockad, som för-
vägrat dem statliga anslag och 
representation i utskott. Zelaya 
undrar fortfarande var de kraft-
fulla, internationella protester 
som kunde höras för fem år se-
dan är idag, när landet kan visa 
prov på en extremt förvärrad ut-
veckling. När Libre för en dryg 

månad sedan arrangerade en 
protestaktion mot demokrati-
bristen i kongressen, gick armén 
in i byggnaden och tvångsavhys-
te partiets samtliga ledamöter. 
Utanför väntade polis, med våld 
och tårgas.

– Om detta teg alla ambassa-
dörer från Europa, likaså USA. 
Hade något sådant hänt i Vene-
zuela hade det väl blivit en skan-
dal?
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I San Pedro Sula arrangerades en av flera      protestkonserter genom åren.

Fem år efter statskuppen i Honduras, som orsakade kraftfulla protes-
ter från hela världen, kämpar motståndsrörelsen ännu mot det poli-
tiska förtryck landet drabbats av.

”Mormödrarna” vid fronten, som blev en symbol under de tidiga pro-
testerna 2009.

HONDURAS
Sedan statskuppen i Honduras 2009 har bland annat kritiska 
medier stängts ner, runt 300 oppositionella och vänstersympati-
sörer mördats.

Regeringen utgörs sedan 2009 av det konservativa Nationella 
partiet.

Partiet behöll makten efter valet i november 2013. Internationella 
observatörer och oppositionen dokumenterade omfattande fusk, 
hot och oegentligheter i valet.

Det senaste året har regeringen starkt kritiserats för en militari-
sering av landet och maktkoncentration i presidentens händer. 

Vänsterpartiet Libre, med rötter i motståndsrörelsen mot kup-
pen, är i dag landets näst största politiska kraft.


