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Från USAs 
vänsterhorisont
Varför avfärdar massmedia rutinmässigt Kuba som 

diktatur? Varför är det inte ovanligt att vänsterfolk 
också gör det? Faller de in i den mediala jargongen av 
rädsla för att inte anses salongsfäiga och förlöjligas som 
Moskvaanhängare under kalla kriget. Men vad har Kuba 
gjort eller inte gjort för att förtjäna diktaturstämpeln?

Är det avsaknaden av ”fri press”? 
Förutom frågan om hur fria västliga media är, om de 

skulle vara riktmärket, vad skulle hända om Kuba öppnade 
en privat mediemarknad? Hur länge skulle det dröja innan 
CIA-pengar – hemliga och obegränsade - hade tagit kontroll 
över allt vad media heter? 

   
Är det ”fria val” Kuba saknar? 
Utifrån vilka principer ska Kubas regelbundna val i 

kommuner, län och nationellt bedömas, när varken pengar 
eller partipolitik finns med? De flesta US-amerikaner 
kan inte ens föreställa sig hur val skulle kunna gå till, 
befriade från bolagens penningvälde. Skulle Ralph Nader 
till slut få delta i tevedebatterna och kunna tävla med de 
två monopolpartiernas medieannonsering? Då  skulle han 
antagligen vinna. Antagligen därför är det otänkbart.  

Är det för att ”dissidenter” arresteras? 
Tusentals krigsmotståndare och andra demonstranter 

har arresterats i USA under de senaste åren, liksom alla 
år i landets historia. Många har spöats upp av polisen och 
misshandlats i fängelserna. Och kom ihåg: För Kuba är 
USAs regering ett lika stort hot som Al Qaida är för USAs, 
men mycket mäktigare och på mycket närmare håll. 

Sedan 1959 har USA och dess anticastristiska 
exilkubaner tillfogat Kuba betydligt större skada och förlust 
av människoliv än attacken i New York 11 september 
2001. Kuba har krävt USA på skadestånd på 181 miljarder 
US-dollar för materiella skador, 3 478 döda och 2 099 
lemlästade orsakade av USAs terroraktioner. Anklagelsen 
inlämnades till FNs säkerhetsråd 1999 och där ligger den, 
orörd

Skulle USA strunta i en grupp US-amerikaner som tog 
emot pengar från Al Qaida och höll regelbundna möten 
med dess företrädare? Under det senaste årtiondet har USA 
arresterat väldigt många människor här och utomlands 
enbart på grund av påstådda band till Al Qaida. USA har haft 
betydligt mindre bevisning än Kuba haft för sina ”politiska” 
fångars mycket nära, intima, politiska och ekonomiska 
band till USAs regering. Var finns diktaturen?

Var finns de verkliga terroristerna?
Lika självklart som Kuba kallas diktatur kallas alla 

som USA pekar ut för terroristorganisationer. Genom ett 

enkelt beslut State Department hamnar de på listan om 
de bedöms rikta sig mot USAs och Israels politik. Listan 
innefattar aldrig någon av de anticastristiska grupperna 
eller individerna i Florida som genomfört hundratals 
terroristangrepp under de senaste årtiondena i Latinamerika, 
i USA och i Europa. 

När detta skrivs rör sig Orlando Bosch och Luis 
Posada fritt i soliga Miami trots att de är skyldiga till en 
flygplanssprängning som tog livet av 73 kubaner.  De är 
bara två av de hundratals latinamerikanska terrorister som 
har fått en fristad i USA genom åren. Både demokratiska och 
republikanska presidenter har stött terroristorganisationer 
i Kosovo, Bosnien, Iran, Irak, Tjetjenien, Afghanistan, 
Pakistan med flera platser, även sådana knutna till Al Quaida. 
Men på State Department sitter de och sätter upp Kuba på 
sin lista över stater som stöder terrorism, tillsammans med 
Syrien, Sudan och Iran. Det är hela listan. 

Under tiden sitter fem kubaner på sitt tolfte år i fängelse i 
USA efter att ha avslöjat anticastristiska terrorister i Miami. 
Kubas regering begick misstaget att till FBI överlämna de 
bevis för terroristaktiviteter som de fem kubanerna samlat 
in. I stället för att anhålla terroristerna grep FBI de fem 
kubanerna! 
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