Ambassador H.E. Mr Oscar de los Reyes Ramos
Embassy of the Republic of Cuba
Oscars gate 78 B
PO Box 4081 AMB
0256 Oslo

Deres Eksellense,
Jeg skriver for å uttrykke bekymring for Alain Toledano Valiente, en kristen som på grunn av
sitt arbeid har møtt mye motstand fra den kubanske regjering de siste 15 årene. I 2003, etter
at Emanuel kirken ble grunnlagt, krevde regjeringen at deres gudstjenester og pastorale
arbeid ble stoppet. Gjennom årene har bygningen til Emanuel kirken blitt revet to ganger, og
hjemmet til familien Toledano én gang. Ved siste anledning i 2016 ble familiens eiendeler
stjålet, og de ble etterlatt hjemløse. Samme dag ble kona og to døtre utsatt for vold og
mishandling og 200 andre pastorer ble arrestert. Det er nå forbudt for Toledano å reise
utenlands og å møtes med andre pastorer.
Deres Eksellense, jeg er dypt bekymret for de målrettede handlingene mot Toledano og andre
religiøse ledere. Jeg ønsker å rette Deres oppmerksomheten mot den internasjonale
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, som Cuba har anerkjent og undertegnet.
Paktens artikkel 18 garanterer alle tanke-, samvittighets- og religions-frihet og retten til å
uttrykke sin religion eller tro gjennom undervisning, praksis, tilbedelse og ritualer. Herr
Toledano og de øvrige kirkelederne utfører kun sine plikter som religiøse ledere.
Som representant for et land som bryr seg om sine innbyggeres velferd, tror jeg virkelig at De
vil gjøre det som står i Deres makt for å beskytte Toledano og hans familie.
Derfor ber jeg ydmykt om Deres inngripen for å sikre at:
•
•
•

de målrettede angrepene og truslene mot Alain Toledano og hans familie umiddelbart
opphører og at reiseforbudet oppheves;
han får full frihet til å praktisere sitt lovlige arbeid som pastor uten inngripen fra
myndighetene; og
all motarbeiding fra regjeringen mot religiøse ledere på Cuba blir stanset umiddelbart.

Vennlig hilsen,

