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Satellituppkoppling GPS
Enligt en talesperson för USAs utrikesdepartement vill CIA 
förse sina agenter på Kuba med modernaste utrustning för 
”global kommunikation”.  På presskonferens om den på 
Kuba arresterade DAI-infiltratören preciserade han att det 
innefattar GPS, telefoner för satellitkommunikation.   
CIA har redan stor erfarenhet av nyttan av satellituppkoppling.  
Dessa små apparater möjliggör svåravlyssnad direktkommuni-
kation med CIAs högkvarter i Langley från vilken plats som 
helst på jordklotet och har dykt upp sedan flera år i områden 
där CIA bedriver verksamhet. 
Sedan 2006 har USAID anlitat olika europeiska och 
latinamerikanska agenter för att i hemlighet föra in elektronisk 
utrustning till sina agenter på Kuba. USAID garanterade öppet 
att deras medverkan aldrig skulle avslöjas, dvs aldrig lämnas 
ut enligt USA ”Lag om fri tillgång till information”, FOIA. 
Clara Davis, på OFAC, Finansdepartementets Kontor för 
utländska tillgångar, föreslog att tillstånd för besök på Kuba 
skulle utfärdas till agenterna med hänvisning till ”humanitära 
skäl”, som täckmantel för projekt kopplade till hälsovård, 
miljö och ”särskilda initiativ”.

Oanmäld utländsk agent
DAIs ”man i Havanna” hade uppenbart underlåtit att anmäla 
sig som agent för främmande makt, en underlåtenhetssynd 
som i USA ger maxstraff på 10 år, och väsentligt längre om 
avsikten är att skada USAs intressen. Det har drabbat De 
Fem kubaner som i USA dömts till livstidslånga straff och 
vilkas enda bevisade och erkända brott har varit just detta, 
att inte anmäla sig som agenter för Kuba, och vilkas avsikt 
bevisligen inte varit att skada USAs intressen. DAI-mannens 
avsikt att skada Kubas råder det inga tvivel om. Han är också 
bevis för att Obama inte har dragit ner på finansieringen av 
omstörtande verksamhet på Kuba, utan ökat på och satsar 
på att göra den effektivare. Det var skälet till att Obama 
gjorde det lagligt från USAs sida att smuggla in elektronisk 
utrustning till Kuba. Där förblir det dock olagligt.
Källa: //cubantriangle.blogspot.com 091214

USA-diplomatins personalproblem.
I en artikel 09-12-26 skriver spanska El Mundo, apropå 
arresteringen av DAI-mannen med uppdrag att ordna 
satellituppkoppling för USAs anhängare på Kuba, att detta 
”visar vilka enorma personalproblem USAs diplomati dras 
med”. El Mundo hänvisar till Washington Posts beskrivning 
av detta så kallade ”Demokratiprogram för Kuba” som trots 
att det har pågått i 12 år och kostat omkring 100 miljoner 
dollar inte verkar ha lett till några resultat. Inte bara för att 
det är ineffektivt utan också ”på grund av de sinnesförvirrade 
misstag och bedrägerierna i genomförandet, som framgår 
av USA-Revisonens rapport 2006”. Där kritiseras bland 
annat ”helt omotiverade inköp av dataspel för Nintendo 
och Playstation, cyklar, pälsar, kashmirtröjor, hummer och 
exklusiv choklad”. 

Odiplomatiska diplomater mot internationell rätt
Som förra året försökte USAs ”demokratiaktivister” skapa 
rubriker på Människorättsdagen 10 december (samtidigt 
som deras president tog emot Nobels Krigspris i Oslo) för 
att göra rätt för sin lön. Det ledde som vanligt till rubriker 
i Miamis El Nuevo Herald: ”Castroanhängare mobbade 

dissidenter och diplomater”, ”omringade” andresekreteraren 
på Storbritanniens ambassad Chris Simpson och tvingade 
iväg honom och en USA-diplomat.”  
Till AP hävdade Simpson att han var där i egenskap 
av ”demonstrationsobservatör”. Jag visste faktiskt 
inte att Storbritannien hade ackrediterat en av sina 
ambassadtjänstemän som ”demonstrationsobservatör” 
skriver Nesto Garcia, kubansk utrikeskommentator. ”Ett helt 
unikt uppdrag, trots alla de tusentals demonstrationer som 
äger rum varje dag i så många länder, också i England.” 
Och han fortsätter: ”Wienkonventionen som reglerar den 
internationella diplomatin fastställer att dess syfte är att 
’främja vänskapliga förbindelser mellan de stater som 
sänder ut och tar emot diplomater och utveckla ekonomiska, 
kulturella och vetenskapliga förbindelser’.  Konventionen 
fastslår också att det är ’diplomaters skyldighet att respektera 
värdlandets lagar och regler och att inte ingripa i dess inre 
angelägenheter’. För mig är det uppenbart att Simpson, 
liksom ´’demonstrationsobservatörerna’  Kathleen Duffy 
från USAs intressekontor och Volker Pellet från Tysklands 
ambassad alla bröt mot Wienkonventionen och därmed mot 
internationell rätt.” 

”Damer i vitt” - betalda agenter för USA
Kubansk TV visade 10 december den demonstration mot 
regeringen där personal från USA:s intressekontor i Havanna 
deltog tillsammans med ”Damer i vitt”, ett av internationella  
mediers mest omhuldade dissidentfenomen. Och på TV 
erkände taleskvinnan Laura Pollán att ”damerna” tar emot 
pengar av den i USA bosatte terroristen Santiago Álvarez, 
vän och beskyddare av terroristen och massmördaren Posada 
Carriles som båda öppet skryter med att vara hjärnorna bakom 
sprängattentat mot turister på Kuba i slutet av 90-talet. 
När ”damerna” demonstrerade åtföljda av representanter 
för USA:s intressekontor och för Tysklands och Englands 
ambassader möttes de av 100-tals uppretade kubaner. Så 
demonstrationen avslutades ganska snabbt, antagligen på 
vanligt sätt, med att gå till USA:s intressekontor, äta, dricka 
och umgås med sina välgörare.
På www.cubainformación.tv/index.php?option=com_content
&task=view6id=127716ltemid=86
finns en video (spanska) från demonstrationen där Pollán 
medger att de tagit emot pengar av Alvarez. Likaså hörs 
ett telefonsamtal med Álvarez inför ett attentatsförsök mot 
Tropicana. 

- Jag behöver mer skit om Kuba...
- I euro eller dollar?


