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Luis Posada Carriles, internationellt ryktbar terrorist
friad av Bush’s rättsväsende, deltar i offentliga möten med
Alpha 66, som uppmanar till terrorangrepp mot Kuba. Detta
enligt den välkända USA-baserade nättidningen Salon, som
i sitt senaste nummer beskriver ett möte på en restaurang i
Westchester, sydväst om Miami.

”Omhuldade terrorister i södra Florida” var rubriken på
ett väldokumenterat reportage av undersökande reportrarna
Tristram Korten och Kirk Nielsen. De beskriver hur terrori-
sten, mördaren och torteraren, vars konspirationer mot Kuba
och Venezuela har avslöjats många gånger av venezolanska
och kubanska myndigheter, var hedersgästen vid en middag
anordnad av Alpha 66 på restaurangen ”Miami Havana” i
Westchester.

Posada, som Venezuela kräver utlämnad för sin delak-
tighet i sprängningen av ett kubanskt passagerarplan 1976,
anlände till restaurangen i sällskap med Pedro Remón,
ökänd medlem i Omega 7 och dömd med Posada i Panamá
för mordförsök på Fidel Castro, och Reinol Rodríguez, fd
chef för CORU i Puerto Rico, där han mördade den unge
kubanen Carlos Muñiz Varela.

Posada fick ett översvallande mottagande på middagen
för Alpha 66-terrorister, av vilka många förekommer i FBI:s
register. Pedro Remón som sade att Posadas närvaro var en
”ära” är en gangster, tidigare bilförsäljare, och – enligt FBI
– den som planlade avrättningen av kubanen Eulalio José
Negrín, som mördades inför sin egen son i sitt hem i New
Jersey 1979, liksom av kubanske diplomaten Félix García
Rodríguez som mördades på gatan i New York 1980.

En händelse säger allt om det här halvfascistiska gangster-
mötet: vinsten på lotteriet var en pistol, en 9 mm Baretta. I
intervjun med Salon, beklagar Remón att deras vapen-
leverantör, Santiago Alvarez, inte kunde närvara för han
sitter i fängelse för olaga innehav av en hel vapenarsenal.
Alvarez och Nelly Rojas leder den grupp som skyddar
Posada. Reinol Rodríguez presenterar sig själv som ”militär
ledare” för gruppen. Han är god vän med Al Bacallao, flitig
besökare på gruppens träningsläger, Rumbo Sur.

Ledare för lägret är Osiel González Rodríguez, utbildad
av CIA vid Fort Benning, där han studerade sabotage med
Posada, Félix Rodríguez Mendigutía, Jorge Más Canosa och
andra i Miamis terroristmaffia. När Salon kontaktade fede-
rala åklagaren R. Alexander Acosta, vägrade han att kom-

mentera, medan FBI:s taleskvinna, Judy Orihuela, med
bibehållet allvar hävdade att byrån ”kommer att undersöka
varje grupp som avser att bryta mot USA:s lagar”. Samma
Orihuela konstaterade för några år sedan att den kubansk-
amerikanska terrorismen inte var ”någon prioritet för FBI”.

Fredsaktivister kräver: Arrestera Posada!
Miami är utan tvekan den enda stad i världen där terrorister
i samverkan med officiella media kan organisera våld-
samma manifestationer utan risk för polisingripande. Detta
hände återigen förra lördagen på uppmaning av Alpha 66 via
Radio Mambí och flera tidningar med kopplingar till Miami-
maffian. Dussintals anhängare till mördaren och torteraren
Luis Posada Carriles angrep sedan en grupp kvinnliga freds-
aktivister – medlemmar i Codepink. De hade anlänt till
Miami från olika städer i USA med kravet att FBI skulle
behandla exilkubanska terrorister på samma sätt som andra,
och att Posada skulle sättas upp på listan över ”mest efter-
lysta”. Inför sin demonstration utanför restaurangen Ver-
sailles, terroristmaffians tillhåll, fick Codepink också  en
serie hotfulla telefonsamtal. På sin bil hade Codepink ett
plakat med Posadas foto och texten: ”Efterlyst för terrorism
av FBI: Luis Posada”, telefonnumret till FBI i Miami: (305)
944 9101.
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Codepinks efterlysningskampanj
2008 drog FBI igång en affischkampanj i 20 städer, däribland
Miami, för att efterlysa grova brottslingar och terrorister. Men
den mest ökända terroristen i Miami, Posada Carriles, finns inte
med på listan. Codepink kräver att FBI sätter upp Posada
Carriles på listan och arresterar eller utlämnar honom till
Venezuela, där han är efterlyst efter att ha rymt från fängelset
där han satt för sprängningen av ett kubanskt civilt flygplan.
”George Bush säger att nationer som ger fristad åt terrorister
... är lika skyldiga som terroristerna, och kommer att få ta
konsekvenserna. Ändå kan Posada Carriles – känd som
Amerikas Osama Bin Laden – leva som en fri man i Miami”,
säger Medea Benjamin, en av de kvinnor som grundade
Codepink och Global Exchange.
”Bushadministrationens uraktlåtenhet att arrestera eller utlämna
Luis Posada Carriles är ett hån mot kriget mot terrorn.”
”Angrepp på civila är förkastligt oavsett vem som utför det och
för vilken sak”, säger Jodie Evans från Codepink. ”Alla terrorister
måste ställas inför rätta, även Posada Carriles. Det är därför vi
har satt upp honom på vår lista för mest efterlysta.”
För mer information om Most Wanted Campaign, besök
http://www.codepinkalert.org/mostwanted
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Långa meritlistor
Alpha 66 hade under flera månader organiserat möten till
stöd för Posada genom en kommitté som leds av Santiago
Alvarez, huvudansvarig för Posadas illegala insmuggling
till USA, och Nelly Rojas, en gammal medbrottsling och
sekreterare till  Posada tillsammans med de ökända terroris-
terna Héctor Fabián och Reinol Rodríguez.

Nelly Rojas har samarbetat med Posada sedan 70-talet,
när han som CIA-agent och medlem i DISIP – Venezuelas
hemliga polis – mördade och torterade unga venezolanska
revolutionärer under namnet Kommissarie Basilio.

Rojas var också aktiv i CORU som skapades av Posada
tillsammans med Frank Castro, Orlando Bosch och andra
CIA-agenter. Hon deltog också i mordförsöket på Fidel
Castro på Isla Margarita i mitten av 90-talet.

Héctor Francisco Ruiz, alias Héctor Fabián, var aktiv i ett
stort antal grupper som stöddes av USAs underrättelsetjänst
på 60-talet. Även FBI känner till att han 1972 deltog i
bombattentat mot företag som förmedlade paket till Kuba;
att han 1978 på uppdrag av CORU deltog i attentat mot
fartyget Rio Bobabo i Peru; och att han sände brevbomber
från Miami till Kubas ambassader i Mexiko, Kanada, Ar-
gentina och Peru.

Enligt ett tidigare hemligt FBI-dokument från 16 augusti
1978 (nr 2-471) var Reinol Rodríguez ledare för CORU i
Puerto Rico och senare för den s.k. Latinamerikanska Anti-
kommunistiska Armén (ELAC). FBI vet att det var han som
mördade den unge kubanska aktivisten Carlos Muñiz Varela
den 28 april 1979. I gänget som angrep Codepink fanns
också Miguel Saavedra, chef för ”Vigilia Mambisa” och
välkänd medarbetare till kongressledamoten Lincoln Díaz-
Balart, som blev ökänd när han avbröt rösträkning i presi-
dentvalet år 2000 för att kunna ge George W Bush segern.
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