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Kuba motsätter 
sig ryskt militärt 

samarbete
Wayne	Smith

Ryssarna är uppenbart störda av Washingtons avsikt 
att bygga en raketsköld i Tjeckien och Polen och antyder 
att deras svar kan bli obehagligt. En oidentifierad rysk 
officer sade t ex nyligen till Izvestiya att ”när de sätter 
upp sitt raketförsvarssystem i Polen kommer våra 
strategiska bombplan att landa på Kuba”.  Andra ryska 
officerare har sagt att det inte fanns några planer på att 
upprätta baser på Kuba men att ryska plan hade rätt att 
mellanlanda på Kuba om kubanerna inte hade något emot 
det.  Och generallöjtnant Leonid Ivashov, ordförande i 
Geopolitiska Vetenskapsakademin, talade liksom andra om 
att återupprätta militär närvaro på Kuba. Tänkte ryssarna 
faktiskt svara på USA raketförsvarssystem i Tjeckien och 
Polen genom att placera strategiska bombflyg på flygfält i 
Kuba? Eller genom att annan militär närvaro?

När den ryska delegation som besökte Kuba 30-
31 juli, ledd av Nikolai Patrushev, sekreterare i Ryska 
Säkerhetsrådet, också bland andra träffade kubanska 
militärer, hade många förväntat att det skulle resultera 
i någon form av rysk-kubanskt militärt samarbete. Men 
uppenbarligen återvände den ryska delegationen till 
Moskva utan någon överenskommelse av det slaget. Ryska 
nyhetsbyråer noterade att det inte ens blev någon allmän 
formulering om ”samarbete inom säkerhetsområdet”. De 
rapporterade också att en hög kubansk diplomat hade antytt 
att Kuba inte var intresserat av militärt samarbete. Intressant 
nog rapporterades han ha sagt att ”kubanska myndigheter 
är beredda att samarbeta med Ryssland på det civila 
området, men kommer knappast att återuppta något militärt 
samarbete, särskilt efter vad som hände med Lourdes”. 
Lourdes var en stor sovjetisk avlyssningsanläggning riktad 
mot kommunikationer längs USA östkust.  Den stängdes av 
Moskva 2001. Samma kubanska diplomat skulle också ha 
klagat över att detta skett utan att kubanerna konsulterats.  
Han menade att höga kubanska militärer blivit förolämpade 
av att basen hade stängts ner utan hänsyn till den kubanska 
ledningens åsikter.  Detta är verkligen intressant. Vi vet 
naturligtvis inte vem sagesmannen är eller hur välgrundade 
hans uttalanden är. Men de publicerades för över en vecka 
sedan och inget officiellt tillrättaläggande har synts till 
vilket antyder att de faktiskt avspeglar den kubanska 
regeringens syn och att den för närvarande inte lutar åt att 
återuppta militärt samarbete med Ryssland.   

 Wayne Smith var tidigare chef för USAs intressekontor 
i Havanna 1979-82 och är sedan länge expertanalytiker på 
Center for International Policy i Washington, D.C.
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