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Uppblåsta girigbukar - 
men nyttiga
Det solidaritetsrörelsen med Kuba har vetat och 

försökt tala om i åratal har genom Wikileaks nu kommit 
till allmän kännedom.  ”Dissidenterna” på Kuba har aldrig 
varit något annat än betalda agenter för USAs ekonomiska 
och propagandakrigföring. Men inte bara vi har vetat, 
utan också de flesta utländska nyhetsbyråerna, men de har 
inte velat vidarebefordra sin kunskap. Inte heller nu, när 
allt läckt ut, vill de låtsas om det. Utom BBCs Ravsberg 
(”Ambassadörer och dissidenter” 24.12), som också tidigare 
ifrågasatt den av alla hyllade Yoani. I den mån de andra 
alls låtsas om skandalen behandlar de ändå ”dissidenterna” 
som legitim opposition, inte som avlönade agenter för 
fientlig främmande makt, som IPS Patricia Grogg, i en 
intervju med Manuel Cuesta Morúa ”talespersonen för den 
moderata oppositionsgruppen Arco Progresista” (den som 
SAP stött).  

De hemliga rapporterna från USAs intressekontor i 
Havanna visar vilka ”dissidenterna” är, hur de regelbundet 
besöker och har överläggningar med intressekontoret, 
informerar (desinformerar för att blåsa upp sig själva) och 
får riktlinjer för hur de ska agera; hur giriga de är, hur flott 
de kan leva, hur de baktalar varandra för att få mer pengar; 
hur chefen för intressekontoret föraktar dem, konstaterar 
att de inte har någon förankring alls bland kubaner, och 
inte heller i verkligheten, otillförlitliga, uppblåsta, få och 
ålderstigna utan några som helst möjlighet att erbjuda 
ledning för det systemskifte på Kuba som USA nu jobbat i 
50 år för att få till stånd.

De är betalda agenter för främmande makt, helt 
uppenbart, men på många sätt ganska odugliga, så många 
frågar sig varför USA fortsätter att blåsa upp deras egon 
med rundlig betalning. 

Jo, för ett syfte har de varit till oerhört stor nytta för USAs 
propagandakrig: med dem har USA skapat den allmänt 
erkända ”sanningen” (även bland Europas vänsterkretsar, 
dock inte på så många andra vänsterhåll), att Kuba är en 
diktatur och att det inte råder yttrandefrihet, och att de som 
dömts för sin agentverksamhet för främmande makt, enligt 
lagar som är självklara för andra länder, när det gäller Kuba 
är politiska fångar, samvetsfångar.  För detta har de gott 
och väl varit värda pengarna, för att bekräfta ”sanningen” 
att socialism leder till förtryck, och att det är legitimt för 
USA och EU-länderna att arbeta för att störta regeringen.

Eva Björklund


