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Vita Hus-kontrakt 
för regimskifte

Eva	Björklund

Eva Golinger, som författade ”Chavez-koden” om USAs 
försök att störta Venezuelas president, är väl bekant 
med DAIs verksamhet. Hon skriver att Development 
Alternatives, Inc. – Utvecklingsalternativ AB – är ett av 
de största bolag som på kontrakt utför tjänster utomlands 
åt USAs utrikes- och försvarsmyndigheter. Förra året när 
USAs kongress anslog 40 miljoner dollar för regimskifte 
på Kuba tog DAI hem det största kontraktet inom ramen 
för ”The Cuba Democracy and Contingency Planning 
Program”, som ingår i Helms-Burtonlagen (1996) för 
annektering av Kuba.

DAI är bekant i Venezuela. USAID skrev ett 
tiomiljondollarkontrakt med DAI i juni 2002 för att bygga 
upp ett så kallat Övergångskontor, för ”övergång” till en 
USA betjänlig regim. DAI öppnade kontoret i augusti 

2002  i överklasstadsdelen El Rosal för finansiering av 
de grupper som några månader tidigare försökt störta 
presidenten. Eftersom det inte lyckats finns DAI kvar med 
en årlig budget på 7 miljoner US-dollar som går vidare till 
mer än 533 organisationer, partier, program och projekt. 

Nu har DAI också kallats in för att göra tjänst på Kuba, 
där den omstörtande verksamheten har pågått i decennier 
utan resultat, så nya krafter sätts in. Eva Golinger skriver 
att upptäckten av den ”kontraktsanställde” i Havanna och 
hans verksamhet också bekräftar att Obama-regeringen 
inte har för avsikt att på något påtagligt sätt ändra sin 
föregångares politik för regimskifte på Kuba. Det är 
samma gamla politik av spioneri, infiltration, sabotage 
och undergrävande verksamhet mot Washingtons äldsta 
motståndare. 

För närvarande har DAI kontrakt riktade mot alla de 
regeringar som inte tjänar eller misstänks inte vilja helt 
och fullt tjäna USAs intressen - Bolivia, Brasilien, Kuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, 
Venezuela - och förhindra att de som gör det förlorar 
makten - Colombia, Honduras, México, Perú, Dominikansk 
Republiken.
Källa:	www.chavezcode.com


