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Cyberkrigets superstjärna 
Eva Björklund 

Bloggaren Yoani Sanchez är uttryck för moderniseringen 
av USAs undergrävande verksamhet. Hon är deras första 
cyberstjärna med en högt avancerad server i Tyskland, 
med 60 procent större kapacitet än hela Kuba. Domänen 
är knuten till företaget GoDadddy som Pentagon använder 
för sitt cyberkrig. Och en stab utanför Kuba som översätter 
allt hon skriver till 18 språk.

Satsningen är också ett uttryck för CIAs behov av att 
skapa nya opinionsbildare för att ersätta de som börjar 
bli förbrukade.  Valet är också uttryck för inriktningen att 
skapa en generationskonflikt, liksom valet av Darsi Ferrer  
(se notis sid 7) ska bidra till att skapa en raskonflikt. 
Hela upplägget bygger på att opposition förföljs, förtrycks 
och censureras, samtidigt som Sanchez ’ verksamhet i sig 
är bevis för motsatsen. 

Hon är central i ett omfattande medialt marknads-
föringsprojekt mot Kuba, med spanska och miamiensiska 
mediebolag i täten, El Pais, EFE, Prisagruppen, El 
Nuevo Herald.  El País lanserade henne internationellt 
som pristagare 2008 av Ortega y Gassetpriset på 15.000 
euro. Times utsåg henne till en av världens 100 mest 
inflytelserika personligheter tillsammans med bland andra 
Brad Pitt, Angelina Jolie, Oprah Winfrey och Mia Farrow, 
och politiker som George W. Bush, Evo Morales, Hu Jintao 
och Dalai Lama. Och Foreign Policy utsåg henne 2009 till 
en av Latinamerikas 10 mest inflytelserika intellektuella 
efter Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Fidel 
Castro och José Saramago. Att tilldelats henne flera av 
medievärldens viktigaste pris, är också ett sätt att finansiera 
henne utan att spåra pengarna till CIA. 

Från en relativ mjukstart 2007 har hon gjort raketkarriär 
och i samma takt blivit allt mer uttalat hatisk med drömmar 
om tre de långa knivarnas nätter för att göra rent hus på 
Kuba innan USAs nya regim tar över. Hennes band till den 
traditionella extremhögern i Miami har också stärkts. 

Säg mig vilka vänner …
Till alla priser Sanchez fått kom också ett från den hårda 
kärnan i Miamis exilkubanska extremhöger. Cuban Liberty 
Council tilldelade henne  sitt ”Frihetshjältepris” i november.  
CLC bildades av extremhögern som en utbrytning från 
CANF, Kubansk-Amerikanska Stiftelsen, 2001. I CLC finns 
många av de mest kända terroristerna med många aktioner 
på sitt samvete, med Luis Posada Carriles som hjälte för 
sprängningen av ett kubanska passagerarplan med 77 döda 
som följd, 1976, och en rad sprängattentat mot hotell och 
restauranger i Havanna 1997. I maj 2009 arrangerade CLC 
en högtidligt middagstillställning till hans ära.  CLC står 
också mycket nära PAC, den lobbyorganisation som med 
lock – 10 miljoner dollar – och pock köper kongressröster 
mot Kuba.

Sanchez sade på telefon från Havanna att hon kände sig 
djupt hedrad över utmärkelsen. 
Källor:Diario Las Américas 09.1119  Sánchez’ blog 090425
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