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USAs Mediakrig
CIA leder journalistlag på Kuba 
Tracey Eaton

USAs federala ”Broadcasting Board of Governors, 
BBG, har anlitat en tidigare (?) CIA-agent för att bygga 
upp ett lag med minst 10 journalister på Kuba. Daniel 
Gabriel har enastående kvalifikationer bland annat i krigen 
mot Irak och Afghanistan. Meritlistan anger att han under 
10 år som ledare för ”upprorsbekämpning” drivit på bruket 
av ”sociala medier” i krigföring och politisk påverkan. 

Han har grundat Applied Memetics i Arlington, det 
företag BBG anlitat för detta nya projekt inom USAs 
undergrävande verksamhet på Kuba där journalister ska 
köpas upp för att verka i Kubas viktigaste städer.  

Förutom BBG har Dan Gabriels företag haft – eller har 
- uppdrag för bland andra Red Five Security som utbildar 
USAs säkerhets- och underrättelsepersonal i hela världen. 
Där ingår experter från USAs säkerhetstjänst, FIB, CIA 
och utrikes, försvars och energidepartementen. Även BAE 
Systems för bl a cyberkrigföring, Reservoir International 

som bland annat utbildar personal för ”Okonventionell 
krigföring” och så vidare.

 Applied Mimetics erbjuder sig att ”identifiera 
inflytelserika nätverk och nyckelpersoner (…) och leverera 
informationstjänster inom risk- och konfliktområden. De 
erbjuder pecialister på beteendevetenskap, informations- 
och systemanalys, strategiska kommunikationer för att 
påverka internationella affärer och regeringar. 

Högermedias representant på Kuba
Jean-Guy Allard

Parallellt har SIP-IAPA, Interamerikanska Press-
sällskapet utsett superbloggaren Yoani Sanchez i Havanna 
till sin representant på Kuba och en av sällskapets vice 
ordförande. SIP-IAPA är en sammanslutning av de 
dominerande bolagsmedierna i Amerika (världsdelen) och 
sedan slutet av 40-talet nära knutet till CIA. Sällskapets 
medlemmar spelar en viktig roll för att främja USAs 
intressen genom desinformation och kampanjer. Till 
meritlistan hör öppet stöd till de USA-styrda kupperna 
som i Chile, Argentina, Uruguay och contraskrigföringen 
i Centralamerika. Som ”det fria ordets och demokratins 
försvarare” stödde sällskapets mediaoligopol kuppen i 
Venezuela 2002, kuppen i Honduras och försöken att bryta 
upp Bolivia 2009. De satsar nu hårt på att få bort Rafael 
Correa från presidentposten i Ecuador. Och nu - efter 50 år 
-har SIP-IAPA återigen en vice ordförande på Kuba.

Yoani Sanchez är en unik bloggare, med domän på 
Godaddy som arbetar för Pentagon i dagens cyberkrigföring. 
Hon har också en internationell stab som översätter hennes 
texter till 18 språk. Hon samlar in pengar via Pay Pal - som 
blockerar Kuba - och uppskattas ha minst en halv miljon 
euro deponerade på Kuba. Nu företräder hon också öppet 
USA-imperialismens mediekrigföring. 

Översättning Eva Björklund


