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USA ingriper mot danska cigarrer
Torben Nødskouv ville bara köpa cigarrer till sin lilla
verksamhet Cognacshuset på Fyn. USA lade beslag på
betalningen. Affären hade gjorts upp med en tysk leverantör
i Hamburg, betalningen skulle ske via en dansk bank. Men
pengarna nådde aldrig fram. Cigarrerna kom nämligen från
Kuba, och därmed hade Torben Nødskouv brutit mot USA:s
handelsembargo, löd motiveringen.
Pengarna, 137 000 danska kronor, är fortfarande i beslag
och USA vägar släppa dem. Historien om Torben Nødskouv,
som till vardags är polis på Fyn och driver cigarrhandel på
fritiden, har rullat runt i danska medier under vintern.
Juridiska experter upprörs över hur USAs ”terrornät”
fångat in en fullt laglig transaktion mellan två europeiska
verksamheter. Danmarks utrikesminister Villy Søvndal (SF)
har reagerat skarpt: ”Det är inte rimligt att USA griper in i
en laglig penningförsändelse mellan två europeiska företag”,
säger han och understryker att Danmark och EU är emot
USAs 50-åriga blockad mot Kuba.
”Den extraterritoriella användningen av USA-lag för att
reglera verksamheter utanför USA bekymrar mig”, säger
utrikesministern. Ärendet kommer också upp i Folketinget
där justitieminister Morten Bødskov ska svara på frågor från
Enhetslistans Christian Juhl om vad han tänker göra.
Källor Berlingske 0227, Sydsvenskan 0311

Nya fakta om USA-agenten Gross
Alan Gross dömdes förra året på Kuba för att på hemligt
USAID-uppdrag ha arbetat för regimskifte i Kuba. Kuba dömde
honom som USA-agent. Gross försvar är att han bara försökte
ge den judiska församlingen bättre internetuppkoppling. Det
är också USAs ståndpunkt.
I mitten av februari publicerade nyhetsbyrån AP en
artikel om vad Gross gjorde på Kuba. Den visar ingen
oskyldig förmedlare av nätuppkopplingar. De rapporter
Gross skickade visar att han var väl medveten om att han
bröt mot kubansk lag. Fem gånger reste han till Kuba med
avancerad satellitkommunikationsutrustning och sofistikerade
elektroniska chips som undviker upptäckt av signaler inom en
radie på 40 mil, utrustning som i stort sett alla länder kräver
speciella tillstånd för. Varje gång han reste in i Kuba uppgav
han att syftet var turistm. I de flesta länder, och inte minst i
USA, är det olagligt att uppge falska skäl i visumansökan.
Den judiska församling varken bad om eller behöver
utrustningen. Gross fick också andra USA-medborgare att
smuggla in utrustning men upplyste dem om att de tog stora
risker genom att bryta mot kubansk lag. Han försåg också
aningslösa kubaner med insmugglad utrustning utan att tala
om att de kunde åtalas för det. Gross bröt även mot USAs lag
som kräver utförseltillstånd för så avancerad utrustning.
Det verkar som om Gross har blivit en bricka i USAs över
50-åriga kallakrigspolitik mot Kuba. I dess anda kräver USA
att Gross ska friges ovillkorligt. Istället för att erkänna att
Kuba tagit dem på bar gärning har USA mångfaldigat sina
undanflykter och försvårar därmed en lösning. Exilkubanska
maffian i kongressen varnar Obama för att förhandla med
Kuba för att få Gross frigiven, som USA brukar göra med andra
länder. Gross lämnas därmed åt sitt öde. USA borde erkänna
att Gross bröt mot kubansk lag och förhandla om frigivning.
USA borde också avsluta det program för regimskifte på Kuba
som på bara 10 år slösat bort 200 miljoner dollar på aktioner
som medför stor risk för såväl de kubanska som de USAmedborgare som dras med. Källa: Cuba Central Team 120217
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”Dissidenterna” får instruktioner
Journalismen som är betald för att smutskasta Kuba är så
undermålig att man kan förutse vad den ska säga eller dölja.
Trots att bloggen ”Förändringar i Kuba” har publicerat foton
på mötet 22.2 mellan diplomater på USAs intressekontor i
Havanna och deras avlönade kubaner, så nämns detta inte
i bolagsmedierna. Inte heller att kubanerna på mötet fått
instruktioner om vad de som ”förkämpar för mänskliga
rättigheter” ska göra den närmaste tiden.
Bland fotona syns Oscar Elias Biscet som nyligen i USAs
kongress vädjat om en militär intervention från USA. Likaså
Antonio Rodiles som i sitt hus tillhandahåller ”det alternativa
utrymmet” för möten med USA-funktionärer.
När spansk TVs eller nyhetsbyråerna AFP och EFE skriver
om häktningar och hot, utan andra bevis än de påstådda
offrens egna versioner, så nämns aldrig deras band till USAs
Intressekontor. Inte heller skriver de om att modern till
Orlando Zapata – den för misshandel dömde som hetsades
att hungerstrejka för två år sedan - låter fotografera sig i
Miami med terroristen och massmördaren Posada Carriles.
Wikileaks har avslöjat att   ”Damerna i Vitt” avlönas av
USA, vilket förtigs i bolagsmedia. Dessa mäktiga medier, som
blåser upp varje rykte om korruption i Kuba, har lagt locket
på skandalen inom damernas egna led när deras”ledare”
Berta Soler förskingrat pengarna gruppen fått från Miami.
Källa Cubadebate 120222

Charles Varcklay instruerar sina lokala agenter.

Sverige stöder ny provokation
Charles Varcklay, vice chef på USAs intressekontor i
Havanna, har hållit ännu ett möte med sina kubanska lokalt
anställda ”dissidenter” för att planera för regimförändring i
Kuba.  Mötet pågick mellan 10.30 och 13.30 och diskuterade
på vilket sätt USA bättre kan hjälpa de grupper som på
Washingtons uppdrag arbetar för regimskifte. Förutom
två USA-diplomater deltog Anna Bienkosz från Polens
ambassad och Lars Gunnat från den svenska. Bland 20-talet
”dissidenter” fattades förstås inte bloggaren Yoani Sanchez.
Förra söndagen publicerade mexikanska dagstidningen La
Jornada en utförlig undersökning som visade att hon har
dyrbara automatiska dataprogram som blåser upp hennes
sociala nätverk så att de verkar vara mycket större än vad de
är.  Källa Cubadebate 120303
    Zoltan Tiroler
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