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Oliver Stone

bötfälld

Stones film Comandante gjorde inte bara svenska
etablissemanget hysteriskt när den visades på TV, den har
också föranlett böter på 6.322.20 dollar i USA.  Fastän den inte
visats på TV i USA. För där stoppades den av HBO  redan innan
den ens visats. I stället skickades Stone tillbaks till Kuba för
att intervjua de USA-finansierade femtekolonnarna och deras
uppdragsgivare på USAs intressekontor, som villkor för att
filmen skulle få visas. Vilket den ändå inte fick. För intervjuerna
bidrog knappast till att främja USAs sak de heller. Förutom
dessa otillbörliga tilltag har Oliver Stone tilldragit sig USAs och
svenska etablissemangs missnöje också för sina uttalanden:
"Castro är en strålande värd. Han tittar dig i ögonen. Han gav
mig intrycket att han litade på mig och det gillade jag. Jag
kunde ställa alla frågor jag ville om inhemska problem, landets
framtid efter Castro och de internationellla påtryckningarna på
Kuba, särskilt från Bush-regeringen. Castro är en av de visaste
människor som funnits. Han är en överlevare, en Don Quijote.
Jag beundrar revolutionen, hans självförtroende och hans
ärlighet.” Man kan tycka att för så hårresande uttalanden är
6.322.20 dollar ändå ett ganska lågt pris.
Källa: AP,Granma 061213

Välkomnar

mord på Castro

Kongressledamoten från Miami, Ileana Ros-Lehtinen,
dementerade först, men tvangs sedan erkänna att hon faktiskt
i en TV-intervju hade välkomnat mord på Fidel Castro.  Det var
i en intervju med upphovsmännen till den brittiska
dokumentäreren, 638 sätt att mörda Castro, som Ros-Lethinen
kungjorde sin syn på mord som politiskt redskap. Hennes ord
förekom inte i dokumentären som visades av Channel 4 den 28
november, men en videosnutt med dem publicerades på
Internet efter att hon hade förnekat dem. Så hon blev tvungen
att vidgå i en intervju med AP 23.12: ”Har jag sagt det så har
jag. Jag kommer inte ihåg de exakta orden, jag ger en massa
intervjuer och medverkar i många dokumentärer om Fidel
Castro. Det är vardagsmat för mig.” Ros-Lethinen är nyligen
utsedd till republikanernas ledare i representanthusets
utrikesutskott. Och att mord på misshagliga personer anses
rumsrent i de kretsarna är ju allom bekant, både i praktiken och
i president Bush´s egna ord. Vilket Ros-Lethinen också
underströk i lördagens intervju i något ändrat ordval, att hon
”skulle välkomna (Castros) hädanfärd”.
Källa: AP 06 12 23
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Miami lockar

med guld och gröna skogar

Det som startade med "Läkare utan gränser" har fått efterföljare
som inte har mycket gemensamt med detta ursprung. Först
kom "Reportrar utan gränser" med huvudsakligt syftet att
underlätta USAs planer på systemskifte på Kuba. Nu har det
också uppstått en ”Solidaritet utan gränser” med syftet att
locka kubanska internationalister att välja guld och gröna
skogar i Miami i stället för hårt arbete för att rädda fattiga
människors liv.  Till detta gränslöst imperialistiska påhitt har
den Miamikubanska terrorismens paraplyorganisation, Kubansk-
Amerikanska Stiftelsen, CANF, och dess skapelse ”Foundation

for Human Rights in Cuba” anslutit sig. Der lanserar tillsammans
ett program som de kallar ”Barrio Afuera”,  med uppenbar
syftning på det venezolanska ”Barrio Adentro” – in i kvarteren
-  som står för läkarhjälp till fattigkvarteren. ”Barrio Afuera” –
ut ur kvarteren – strävar just efter detta. Att få bort de kubanska
läkarna från fattigkvarter, byar och områden runt om i
Latinamerika och världen. Programet ska
• Erbjuda skydd åt kubanska läkare i tredje länder
• Hjälpa dem med advokater och annat bistånd
• Ordna så att de kan resa till USA
Källa: Pressmeddelande från CANF 061002

USA stoppar

Kubas hälsovårdsminister

För andra året i rad har USA nekat Kubas hälsovårdsminister
inresevisum för att delta i Panamerikanska Hälsoorganisationens
(PAHO)47e styrelse- och ministermöte. Det årliga rådsmötet för
alla medlemsländers ministrar ägde rum 25-29 september.
Kuba tillhör grundarna och spelar en mycket aktiv och högt
värderad roll i organisationen, vilket också är troliga skälet till
Washingtons intresse av att stoppa dess deltagande. USAs
agerande som värdnation är ett brott mot deras skyldigheter
enligt PAHOs stadgar. Chefen för Kubas intressekontor i
Washington sade i ett uttalande att om USA försöker hindra
Kubas insatser för att främja internationellt hälsovårdssamarbete
så kommer de att misslyckas. Kuba kommer att fortsätta sitt
aktiva samarbete med PAHO och medlemsländerna för att
förbättra folkhälsan.  Han påpekade också att Kuba har mer än
30.000 hälsovårdsarbetare i 68 länder, som har behandlat över
2 miljoner människor som annars inte skulle få någon läkarvård.
Kuba utbildar också för närvarande 20.000 hälsovårdsarbetare
från 26 länder, och genomför projekt som Operation Underverk
som på ett år återskänkt 350.000 latinamerikaner synen.
Källa: ACN 060926

Anti-kubansk manöver slog fel

i Spanien

Högerpartiet Partido Popular (PP) tillfogades ännu ett bakslag
på tisdagen när spanska parlamentet avslog deras made-in-
the-USA anti-kubanska motion.Den avslogs med röstsiffrorna
165-132 och 17 som avstod. PP misslyckades att få stöd för USA
försök att krossa den kubanska revolutionen och tvinga fram
en så kallad övergång och göra Kuba till en koloni.
Motionen visade språkliga likheter med den som EU antog för
flera år sedan och som visat sig vara ett totalt fiasko. Även då
var det Aznar, Spaniens förre statsminister och Washingtons
tjänstehjon, som stod för texten. Nederlaget i spanska
parlamentet kom vid en tidpunkt då Bush-administrationen
ökar sina ansträngningar för att genomdriva sin ”Plan to assist
a free Cuba” eller Bush-planen, som den kallas på Kuba. Inom
dess ram utsågs Caleb McCarry som ”övergångssamordnare”.
Mc Carry har besökt Spanien vid flera tillfällen för överläggningar
med PP och andra. Källa: Granma 061220
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största kongressdelegationen

från USA

I  december besökte en kongressdelegation från USA Kuba med
6 företrädare  från nya majoriteten och 4 från den gamla. Det
var den största kongressdelegationen som besökt Kuba sedan
1959. Den leddes av republikanen Jeff Flake som sa att det är
dags att USA inleder samtal med Kuba.  De hade överläggningar
med utrikesministern, Felipe Perez Roque, talmannen i
Nationalförsamlingen Ricardo Alarcón,  industri-ministern Yadira
Garcia, nationalbankschefen Francisco Soberon m fl.De träffade
också kardinal Jaime Ortega Alamino, chefen för USAs
intressekontor Michael Parmly och andra diplomater. Flake sa
att alla var överens om att USA borde svara positivt på Raul
Castros förslag*. Och de avslöste varandra i uttalanden om att
reseförbudet borde hävas liksom restriktionerna i penning-
försändelserna till släktingar på ön. Greg Meeks, demokrat från
New York, sa  att USAs utrikespolitik måste förändras, inte bara
när det gäller Irak utan också gentemot grannen 18 mil från
Florida. William Delahunt, demokrat från Massachusetts menade
att det var ett väldigt viktigt besök och ”vi har olika uppfatt-
ningar men också mycket som för oss samman”.
Källa: PL 061217
* Raul Castro upprepade i sitt tal 2 december, på 50-årsdagen
av Granma, detsamma som Kuba har sagt sedan 1959:
”Och låt mig  upprepa vår beredskap att vid förhandlingsbordet
lösa de långvariga skiljaktigheterna mellan USA och Kuba,
självklart under förutsättning att de, som vi alltid sagt,
accepterar vår ställning som land som inte tillåter någon
skugga på sin självständighet samt principerna om jämlikhet,
ömsesidighet, icke inblandning och ömsesidig respekt. Under
tiden, och efter nästan ett halvt sekel, är vi beredda att
tålmodigt invänta att Washington tar sitt förnuft till fånga.”

Che bortplockad från hyllorna i Miami

En butikskedja, Target stores, använde en Che-bild med
påförda hörlurar i sin reklam för CD-skivor, över hela USA,
inklusive i Miami.  Den antikubanska Miami-gruppen Vigilia
Mambisa fann det lika upprörande som om Target skulle ha
använt Adolf Hitler (det upprörande är naturligtvis att Che
säljer, inte Adolf). Enligt Miami Herald 23.12 var hela Miami
skakat av tilltaget, och framstående ledare talade om Guevara
som en av historiens brutala massmördare (samma vokabulär
används på ledarsidan i Svenska Dagbladet).  ”Han var en
psykopat som avrättade barn” skrev Investors Business Daily.
Target svarade omgående: ”Vi har beslutat att ta bort dessa
varor från våra hyllor, vi hade inte för avsikt att förolämpa
någon av våra kunder och vi ber uppriktigt om ursäkt”.
Källa: Miami Herald 061223

Schweiziska banker böjer sig för USA

De två största bankerna i Schweiz, UBS och Crédit Suisse, har
stoppat alla transaktioner med Kuba, enligt TT12.11 . Bankerna
uppgav att de på USAs begäran betraktar Kuba som ett
”känsligt” land. UBS, som är störst, stoppar också transaktioner
med kubanska företag och invånare.
Kubanska Centralbanken påminde i ett uttalande om att de i
slutet av 2004 bytte från US-dollar till annan hårdvaluta i alla
sina transaktioner för att undgå Washingtons försök att lägga
beslag på kubanska tillgångar i utlandet. Banken avslöjade
redan då de påtryckningar USA utsatte UBS för i syfte att
stoppa betalningar till och från kubanska företag. Övergången
till andra hårdvalutor skedde också i insikten om att USAs
politik leder till att dollarn blir allt svagare. Därför är det enligt
kubanska centralbanken desto mer beklagligt att UBS och
Credit Suisse inte vågade stå emot USAs påtryckningar. Deras
försök att blidka USA med enorma bidrag till både Bush och
Kerrys valkampanjer räckte inte långt.
UBS och Credit Suisse bröt med Kuba trots att USA inte har
lyckats få något internationellt stöd för sin blockadpolitik,
tvärtom. Centralbankens uttalande påminner också om att
hälften av den illegala penningtvätten i världen sker i USA-
banker vilket borde ha föranlett de schweiziska banker att i
ställer betrakta USA som ett ”känsligt” land.
Det är tur att det inte är så många institutioner i världen som
är lika underdåniga som de schweiziska bankerna, avslutar
kubanska centralbanken sitt uttalande.

USA slår till med höga böter

USA fortsätter att trappa upp sin förföljelse av företag och
människor som handlar med Kuba. Ett av de senaste exemplen
är Dresser Rand Group Inc, ett internationellt ledande företag
inom energisektorn, har bötfällts med 171.300 US-dollar för att
dess brasilianska dotterbolag har köpt råvaror från Kuba.
BBC News beskriver i en artikel 11.10 hur USA-regimen kungjort
en allt aggressivare förföljelse av de som bryter mot blockaden
mot Kuba.  En ny ”task force” har satts upp på finans-
departementet för att intensifiera arbetet. Åklagaren Alexander
Acosta i Miami förklarade varför: ”Syftet är att isolera Castro-
regimen ekonomiskt och beröva dem de USA-dollar de så
desperat behöver.” Han tillade att de som bryter blockaden nu
kan se fram emot upp till 10 års fängelse. Den speciella styrkan
som ska se till att hela världen respekterar blockaden består
av folk från FBI,  den nya institutionen ”Homeland Securriy”,
finans- och handelsdepartementen.


