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Tillverka samtycke om

Fidel, döden och
Hillary-Obama

 Eva Björklund Eva Björklund Eva Björklund Eva Björklund Eva Björklund

I brist på nyheter om Fidel Castro på hans födelsedag 13
augusti drog CNN och Fox igång spekulationerna om att han
egentligen är död sedan länge, ryktena frodades i en vecka
tills ännu en av Fidels krönikor publicerades, söndagen 26.8.
Då sas det att ett gäng apparatnissar skriver hans kolumner
för att hålla illusionen vid liv. På tisdagen kom ännu en
krönika, om USAs presidenter och kandidater. Fidel skrev
att av alla USAs presidenter som han överlevt är det bara en,
James Carter, som ”av religiöst etiska skäl inte gjorde sig
medskyldig till den brutala terrorismen mot Kuba”. Han
skrev om de kandidater som i denna omgång eftertraktar
Floridas röster och konstaterade ”Nu talas det om att ett till
synes oslagbart kort skulle kunna skapas med Hillary som
president och Obama som vice. Båda bekänner sig till den
heliga plikt att kräva ”en demokratisk regering på Kuba”.
Det är inte politik de bedriver, de ägnar sig åt  kortspel som
på en söndagseftermiddag.”

Då slog alla till, unisont, CNN, Fox och surven av stora
tidningar och nyhetsbyråer med stora rubriker om att ”Castro
stöder ett Clinton-Obamakort” och de mindre spred samma
påhitt vidare.  Oavsett vad folk tycker om den kubanska
presidenten så hade han faktiskt inte hävdat någonting i den
stilen.  Men vad gör det, det var en säljande rubrik.  Ett urval
från 28 augusti:
CNN, Castro: Clinton-Obama ett oslagbart kort
Houston Chronicle, Castro: Clinton-Obama ett vinnande kort
Concord Monitor, Castro gillar oddsen för Clinton-Obama
Telegraph.co.uk, Castro tippar Clinton-Obama som vinnarteam
Hollywood Today, Castros spöke väljer Clinton-Obama
Stop the ACLU, Castro stöder Clinton-Obama kortet
Bara en röst i Mellanöstern redogjorde krönikan rättvisa:
Peninsula On-line (Qatar), Castro kritiserar Hillary och Obama
Upphetsningen fortsatte den 29e:
NEWS.com.au, Australia : Castro stöder Hillary Clinton
New York Times, Castro: Clinton-Obama ”oslagbara”
USA Religious News, Varför Castro väljer Clinton-Obama
Investor’s Business Daily, Castros Stöd till Clinton-Obama
Judicial Watch, DC,  Castro vill ha Clinton-Obama i Vita Huset
New York Post: CASTRO: HILLARY kommer att vinna
Reuters, Castros tips: Clinton-Obama det vinnande kortet
Och så vidare. Gissa vem som hamnade rätt denna dag?
PRESS TV (Iran), Kubansk ledare kritiserar Hillary, Obama

Men undantagen var få. Från Murdochs News in Austra-
lia till hans NY Post till  NY Times, från  Reuters till Houston
Chronicle, var rubrikerna desamma.  Nyhetsetablissemanget
i den angloamerikanska världen är lika avskärmat från
Kubas verklighet som president Bush´s kommission för att
annektera Kuba, och formar den allmäna opinionen därefter.
Källa: La Alborada 070830.
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