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Medan USAs regering är paralyserad, landets 
skuldtak debatteras och statsanställda tvingas leva på sina 
besparingar fortsätter Obamaregimen att finansiera den 
korrupta kontrarevolutionen i och utanför Kuba. Radio 
och TV Martí, USAs propagandasändare mot Kuba har 
fått över 650 miljoner dollar i anslag. Miljontals dollar 
anslås också för att få fram dissidenter i Kuba. Så här ser 
de officiella siffrorna ut i US-dollar: 
 
• 750 000 för att ”främja mänskliga rättigheter och 
demokrati” 
• 250 000 för att hjälpa familjer till påstådda politiska 
fångar  
• 500 000 för de som sägs kämpa för att befria påstådda 
politiska fångar  
• 900 000 till Freedom House. En organisation som i tio 
år leddes av CIAs Frank Calzon. Syftet är att finansiera 
möjliga oppositionsledare bland konstnärer, musiker, 
bloggare. Med en cynisk prioritering av afrokubaner.   
• 400 000 till Institute for Sustainable Communities. För 
att ”identifiera nya ledare i det kubanska civilsamhället” 
och hjälpa dem i deras politiska kampanjer.  
• 200 000 för att stärka Washingtonstödda nätverk i Kuba: 
utbilda, träna och utrusta dem.

Vilket misstag: USAID 
avslöjade sina agenter.
Nyhetsbyrån ACN 

USAs Byrå för internationell utveckling, USAID avslö-
jade av misstag sitt undergrävande program mot Kuba 
genom att mejla över dokument till Havanna, okrypterat. 
Dokumenten avslöjar USAIDs lansering i juli av ännu ett 
program med kodnamnet SOL-OAA-13- OOO110 som 
minst 20 s.k. icke regeringsanknutna organisationer i USA 
sökt anslag från för att finansiera dissidenter på Kuba. I 
ansökningarna – som alltså blivit tillgängliga för kuban-
ska myndigheter -  uppger de sina program, budgetar, ar-
betssätt och utvärdering och erfarenheter av sina tidigare 
undergrävande projekt mot Kuba i enlighet med Helms-
Burton-lagen. Ofta uppger sökanden också sina kontakter 
på Kuba för att visa att de har möjligheter att påverka. Det 
handlar om att finansiera sina kubanska partners utlands-
resor, kommunikationstekniska utbildning och annat som 
anses vara viktigt för det uppgivna syftet att främja demo-
krati och civilsamhälle på Kuba. Budgeten för det hela är 
på 6 miljoner US$.
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• 2 600 000 till Development Associates Inc. Med syfte 
att bredda nätverket till stöd för Washingtons politik och 
överföra budskap från Miami till Kuba. 
• 2 000 000 till stöd för olika grupper knutna till 
Washington. Framförallt utvalda kvinnor och afrokubaner.  
• 2 500 000 till Creative Associates. En organisation som 
arbetar ”underjordiskt” för att förändra politiken i Kuba.   
• 2 900 000 från USAs Utrikesdepartement för att främja 
vissa konstnärer, musiker, författare, journalister och 
bloggare. 
• 500 000 till personer med religiös anknytning . 
• 500 000 till stöd för en ändrad arbetsmarknadspolitik 
och för att skapa ”internationellt tryck på den kubanska 
regeringen att reformera sina arbetsmarknadslagar.”  
• 350 000 för att utöva inflytande över vissa grupper i det 
kubanska civilsamhället, ”speciellt kvinnor som brukar 
utnyttjas sexuellt.”  
• 500 000 till olika NGOer (”icke regeringsanknutna”) 
och andra organisationer knutna till Washington. 
• 1 150 000 för att stödja bland annat journalister och 
bloggare så att de kan utnyttja modern IT.   
• 2 500 000 för att administrera dessa program.

Översättning: Zoltan Tiroler

Ännu ett bevis på vad kubanska myndigheter hävdat i alla 
år, att de s k dissidenterna är agenter finansierade av ut-
ländsk makt. 
USAID kallar sig själv icke regeringsanknuten organisa-
tion, men är ett av Vita Husets redskap för samla informa-
tion och kunna påverka andra länders politik. Byrån har en 
årlig budget på en miljard dollar – 1 000 miljoner dollar 
- bara för Latinamerika och Karibien, för att påverka sam-
hällen och identifiera personer som kan användas för USAs 
syften. De bidrag och det utvecklingsbistånd USAID  er-
bjuder inom hälsa, utbildning, ekonomiskt och humanitärt 
stöd är förkläden för politisk och ekonomisk kontroll. 
USAID underlåter dock att varna sina agenter för att de kan 
ställas inför rätta i de länder de jobbar i för lagbrott. 
Översättning 
Eva Björklund


