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Kongresspengar för regimskifte
Torsdag 28 juli släppte senator John Kerry sitt förbehåll 

mot 20 miljoner dollar för regimskifte på Kuba, efter en hel 
dags kalabalik om möjligheten att Kuba friger Alan Gross, 
dömd till fängelse på Kuba för omstörtande verksamhet.

De 20 miljonerna är till för det program som lanserades 
1996 för att störta Kubas regering. Kerry har vägrat godkänna 
pengarna i år att det är dyrt och ineffektivt. Sedan 1996 har 
det kantats av rapporter om att pengarna i stor utsträckning 
används fel och att regeringen saknar överblick.

Kerry gav upp sitt motstånd efter att tjänstemännen 
gått med på en noggrann översyn. Senator Bob Mendez, 
demokrat med kubanskt påbrå, hotade med att blockera 
godkännande av alla ambassadörsutnämningar tills Kelly gav 
med sig. Förbryllande, sa en tjänsteman till El Nuevo Herald 
om vad som varit en lång och bitter strid i kongressen om 
Kuba-politiken

Det är väl känt att USA tar för given sin rätt att störta 
regimer som de ogillar. Att detta strider mot internationell 
rätt är inget hinder. USA - USAID (u-hjälpsmyndigheten) 
rekryterar entreprenörer som för operationer på Kuba: bolag, 
organisationer och enskilda med uppgift  att skapa oro 
och rekrytera dissidenter som kan passa i internationella 
media. Målgrupper är de som diskrimineras i större delen av 
världen, men inte så mycket på Kuba: kvinnor, mörkhyade, 
homosexuella, fackligt aktiva, ungdomar etc.

Pengarna går till personer på Kuba som USA kan styra, 
och som på Kuba kallas legoknektar. Pengar går också till 
grupper i USA, särskilt i södra Florida, som under decennier 
levat på dessa projekt, inklusive terroraktioner mot Kuba. 
Pengar går också till grupper i EU.
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