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Haiti  kidnappat
John	Pilger,	Z	Magazine

Stölden har varit snabb och grym. 22 januari, tio dagar 
efter jordbävningen, fick USA ett ”formellt godkännande” 
av FN att ta över flygplatser och hamnar och att ”säkra” 
vägarna. Ingen haitier skrev på avtalet som inte har någon 
laglig grund. Det är den råa styrkan som härskar när USA 
lägger en flottblockad kring Haiti och skickar 13.000 
marinsoldater, specialtrupper och legoknektar. Ingen av 
dem har någon utbildning i räddningsinsatser. Flygplatsen 
i huvudstaden Port-au-Prince är nu en US-amerikansk 
militärbas och hjälpsändningar har dirigerats om till 
Dominikanska Republiken. När Hillary Clinton skulle 
komma, stoppades allt flyg i tre timmar. Allvarligt skadade 
haitier fick ingen hjälp medan 800 USA-medborgare i 
Haiti fick mat, dryck och evakuerades. Det tog sex dagar 
innan USA:s flygvapen släppte ner flaskor med vatten till 
folk som led av törst och uttorkning. 

Medierna spelar upp våldet
De första TV-reportagen spelade en viktig roll. De gav 
intryck av omfattande kriminalitet och våld. BBC:s 
Washingtonbaserade journalist, Matt Frei målade 
upp en bild av utbrett våld och behovet av säkerhet. 
Trots att jordbävningsoffren visade stor värdighet och 
medborgargrupper arbetade för att rädda folk, och till 
och med en USA-general intygade att våldet var avsevärt 
mindre efter än före jordbävningen, så hävdade Frei att 
”plundring är den enda industrin” och att ”Haitis värdiga 
förflutna är för sedan länge glömt.”

På det viset tillskrevs USA:s ständiga våld och 
exploatering av Haiti istället offren. För haitierna 
är följderna uppenbara, och groteska. USA-trupper 
kontrollerar deras land. Obama har utsett George W. Bush 
att leda ”hjälpinsatsen”, en parodi som kunde hämtats från 
Graham Greene´s ”The Comedians” i Papa Docs Haiti. 

2004 beordrade president Bush kidnappningen av Haitis 
folkvalde president, Jean-Bertrand Aristide, och skickade 
honom i exil i Afrika. Den populäre Aristide hade haft 
fräckheten att lagstifta om några modesta reformer, såsom 
att införa en minimilön till de som sliter i Haitis USA-ägda 
svältlönefabriker.

USA-ägda svältlönefabriker
Haiti är landet där USA låter tillverka utrustning till sin 
nationalsport, baseball, näst intill gratis. Haiti är landet 
där Walt Disney tillverkar Musse Pigg-pyjamasar, näst 
intill gratis. USA kontrollerar Haitis socker, bauxit och 
sisal. Haitis risfält har ersatts av importerat ris från USA, 
vilket drivit folk till städernas slumbebyggelse. År efter 
år invaderades Haiti av USA:s marinkår, ökända för de 
övergrepp som är dess kännetecken, från Filippinerna till 
Afghanistan. 

Bill Clinton är en annan pajas som sett till att bli 
utnämnd till FN:s man i Haiti. Av BBC en gång omtalad 
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som ”Mr. Nice Guy, som inför demokrati i ett sorgset 
och bekymrat land”. Clinton är Haitis mest ökände 
privatiseringsivrare, som kräver avreglering av ekonomin 
till svältlönebaronernas glädje. På senare tid har han arbetat 
för ett 55 miljoner dollarprojekt för att göra norra Haiti till 
ett USA-bihang och ”lekplats för turister”.

USA:s femte största ambassad i världen. 
USA:s ambassad i Port-au-Prince är dess femte största i 
världen. För årtionden sedan fann man olja utanför Haiti. 
USA har hållit fyndigheterna i reserv tills oljan i Mellan 
Östern torkar upp. Mer akut är Haitis strategiska betydelse 
i USA:s planer att rulla tillbaka Latinamerikas vänstervåg. 
Syftet är att störta de folkliga demokratierna i Venezuela, 
Bolivia och Ecuador. Dessutom att ta kontroll över 
Venezuelas stora oljereserver och sabotera det växande 
regionala samarbetet som givit miljontals människor ett 
första smakprov på ekonomisk och social rättvisa. Något 
som USA-stödda regimer länge nekat dem. 

Den första framgången i denna plan kom förra året i 
och med kuppen mot Honduras´  president José Manuel 
Zelaya. Också han vågade förespråka minimilöner och 
att de rika skulle betala skatt.  Obamas hemliga stöd till 
kuppregeringen utgör en klar varning till andra sårbara 
regeringar i Centralamerika. I oktober överlämnade 
regimen i Colombia, stödd av dödsskvadroner sedan länge 
i Washingtons tjänst, sju militärbaser till USA. Dessa 
ska enligt USA:s flygvapen ”bekämpa anti-amerikanska 
regeringar i regionen.”

Kuba, Venezuela, 
Spanien och 
andra skickar 
läkarlag, 
jänkarna skickar 
soldater

Det är väl 
för att inte 
förlora 
vanan



15Tidskriften	Kuba	2/2010

Detta	 verk	 är	 licensierat	 under	 Creative	 Commons	 Erkännande-Icke-
kommersiell-Inga	 bearbetningar	 2.5	 Sverige	 licens.	 För	 kopia	 av	 denna	
licens	 besök	 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/.	 Det	 har	
publicerats	i	www.globalarkivet.se

Forts	från	förra	sidan

Obamas nästa krig?
Mediernas propaganda har lagt grunden för vad som 
mycket väl kan bli Obamas nästa krig. I december 
publicerade forskare vid University of West England en 
tio-årig studie av BBC:s rapportering om Venezuela. Av 
304 rapporter i BBC var det bara tre som omnämnde de 
historiska reformer Chavez´ regering genomfört. De flesta 
BBC-rapporter klassade ner Chavez´ utomordentliga 
demokratiska historia, för att vid ett tillfälle jämföra 
honom med Hitler. Förvrängningar av denna typ, och den 
underdåniga attityden till västländerna är utbrett inom 
anglo-amerikanska media. 
Översättning  Zoltan Tiroler
Artikeln är nedkortad, den fullständiga finns på 
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