
Följ pengarna

15 november publicerade USAs revisionsverk GAO en rapport
om missbruk av offentliga medel avsedda för USA-finansierade
femtekolonnare på Kuba.  Som svar på kritiken gick gick fyra
sådana ut med ett uttalande 28.11 om att det var fel av USA att
begränsa möjligheterna för kubaner i USA att besöka familjen
på Kuba (de kan få tillstånd bara vart trejde år) och att det vore
bättre att tillåta dem att resa, och att ha med sig penningbistånd,
för då skulle de på ett effektivare sätt hamna i rätta händer.  En
vecka senare, 5 december krävde femton europeiska s k NGOer
att EU skulle sätta upp en fond för materiellt stöd till
”oberoende organisationer” på Kuba. Så på mindre än tre
veckor hade budet gått från GAO till EU om att föra över mer
pengar till femtekolonnarna på Kuba.
Varför inte förlägga hela operationen till Europa. Det blir
svårare då att spåra pengarna tillbaks till USA och de europeiska
organisationerna blir säkert jätteglada över att få ta hand om
dessa extrapengar: grupper som Konrad Adenauer stiftelsen
(Tyskland) , Lech Walesa Institutet (Polen), Kristna Internationella
Centrat (Sverige), Cuba futoro (Holland), Folk i nöd (Tjeckien)
eller Kuba i övergång (Spanien), som alla tillhör de 15 NGOerna
(alla inhemskt statligt finansierade).
Källa: La Alborada, Washington, 061206
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Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot och folkpartiets utrikes-
politiska talesperson, samt René Jaramillo kommunfull-
mäktigeledamot Växjö (kd), kom hem från ett besök på Kuba
i december,  där de besökt "den fredliga och demokratiska
oppositionen". Värd för resan var KIC (Kristdemokratiskt
Internationellt Center) och på plats besökte de Oswaldo Payá,
ledare för MCL - Kristna frihetsrörelsen -  som belönades med
Europaparlamentets Sacharovpris 2002 samt "Kubas bägge
liberala partier, representanter från civilsamhället och
intellektuella frihetskämpar". KIC samarbetar också med SILC
(Svenskt Internationellt Liberalt Center) för att "stödja politiska
fångar och stärka den förbjudna kubanska frihetskampen".
Källa: KIC 2006-12-23

I borgerskapets regeringsförklaring

”Arbetet för att stärka demokrati ges starkare prioritet. Särskilda
insatser görs för att främja demokrati i diktaturer som Kuba och
Vitryssland”, sade Fredrik Reinfeldt i regeringsförklaringen.
Så sent som kvällen innan regeringsdeklarationen framgick i
”Dokument utifrån” CIA:s tillfångatagande av medborgare i
europeiska länder som förs till hemliga fängelser och tortyr i
länder som Uzbekistan, Egypten, Syrien och Afghanistan. Inget
av dessa länder nämns i regeringsförklaringen.
Det finns en lång lista av länder, som grovt bryter mot de
Mänskliga Rättigheterna, men den innefattar inte Kuba. Men
Kuba är socialistiskt, det är människorna och inte marknaden
som styr. Det är därför det brännmärks av Reinfeldt & Co. Det
enda man kan säga om regeringsdeklarationen är att det är
hyckleri och dubbelmoral! Det är inte mänskliga rättigheter
man ömmar för, det är USA:s och kapitalets intressen.
Därför sägs givetvis inget heller om USA:s tortyrläger,
rättsövergrepp, fångar som hålls i åratal utan rättegång,
övervakning av sina egna medborgare, osv.
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