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i säng med undre världen 

CIA-agent 
ertappad

Emilio	Paz

Enligt New York Times 091212 “anhölls en av 
Obamaregeringens kontraktsanställda när han delade 
ut mobiltelefoner, datorer och annan kommunikations-
utrustning i Havanna.” USAs intressekontor i Havanna 
uppgav till NYT att mannen var anställd av Development 
Alternatives Inc., DIA, i Maryland.  DIA utför tjänster 
av alla de slag åt USA:s regering runt om i världen.” 
Washington Post uppger att företaget arbetar för kunder 
som USAID, USAs biståndsmyndighet och Världsbanken.  

Jag är varken förvånad eller upprörd över att kubanska 
säkerhetstjänsten arresterade mannen. Se kallt på saken. 
Denne man, ”kontraktsanställd” av Washington tar sig 
in på Kuba, förses med ”mobiler, datorer och annan 
kommunikationsutrustning” och delar ut dem till vissa 
personer . 

En sak är säker. Han ställde sig inte i ett gathörn för 
att dela ut prylarna till förbipasserande. Och hur fick han 
utrustningen? Det är inte troligt att han hade med den i sin 
resväska. Flygplatstullen skulle ha upptäckt den direkt. En 
möjlighet är att de förts över med diplomatpost och förvarats 
tills en agent kunde flyga in och dela ut apparaterna.

En ”kontraktsanställd” förklädd till turist fritar USAs 
intressekontor från att bli förknippade med ett minst sagt 
odiplomatiskt beteende, eller lagvidrigt, beroende på hur 

kubansk lag betecknar saken. Turisten kan utvisas medan 
diplomaterna kan bli kvar. 

Det fordras inte mycket fantasi för att gissa vilka de 
tänkta mottagarna av utrustningen var: de aktivister vars 
uttalade mål är att destabilisera landets regering.

Jim Boomgard, VD för DIA, sa till AP att den arresterade 
mannen arbetade för ett nytt program inom USAID vars 
syfte är att “stärka civilsamhället och stödja en rättvis och 
demokratisk regering på Kuba.” 
Om Obamas regering vill ha en fungerande relation med 
Kuba måste den överge dessa idiotiska lekar i W. Bush 
fotspår. 
Översättning	och	förkortnng:	Zoltan	Tiroler
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