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I april avslöjade AP USAs försök 2009 att via ett 
twitterprogram kallat Zunzuneo (se Kuba 2.2014) skapa 
ett s k socialt nätverk på Kuba för en ”kubansk vår” i 
arabisk efterföljd. Biståndsorganet (!) USAID anlitade 
Creative Associates International som lyckades hacka sig 
in på kubanska telefonbolaget och kapat en halv miljon 
telefonnummer att SMS-värva för en ”arabisk vår” på 
Kuba. Men de kubanska ungdomarna nappade inte, och 
2012 gavs försöket upp.  

I augusti avslöjade AP ett annat parallellt program som 
gick ut på att skicka in latinamerikanska ungdomar för att 
direktvärva kubanska ungdomar för samma syfte.

USAID skickade in ett dussin agenter från Peru, 
Venezuela och Costa Rica (det land varifrån Zunzuneo 
utgick), under täckmantel av ett ideellt biståndsprojekt för 
HIV-prevention. Uppdraget var att ”främja demokrati” – 
USAs omskrivning för regimskifte – och som sidoeffekt 

CIA försöker igen, 
och igen ...  Eva Björklund

också bidra med hälsoupplysning. Det bygger på två sjuka 
föreställningar, dels att sätta andra folks hälsa i andra hand, 
dels att koppla ihop humanitära syften med aggressiva 
hemliga omstörtningsplaner. Det är samma upplägg som 
ledde till utbrott av polioepidemin i Pakistan efter att CIA 
använt poliovaccineringsprogram för att hitta Osama Bin 
Laden. Det ledde till att dussintals frivilliga vaccinatörer 
dödades och misstron mot programmet ledde till en 
polioepidemi bröt ut i Pakistan.

USAIDs HIV-program missade också att Kuba har ett 
internationellt hyllat och framgångsrikt program för HIV-
prevention, byggt på både institutionellt och ideellt arbete.

Där ingår det berömda kulturhuset i Santa Clara, 
Mejunje (se Kuba 1.13) som startade redan 1995. Dit 
begav sig ledaren för USAIDs projekt, Fernando Murillo 
från Costa Rica, och delade frikostigt ut teknisk utrustning 
för musik, teater och film, men lyckades inte värva 
någon. Murillo uttryckte sitt missnöje över ungdomarnas 
otacksamhet och misstro mot sin välgörare.

Nu satsar USAID dels på ett nytt program kallat 
Piramideo, 400 000 US$ för att kunna bombardera 
kubanska mobiler med SMS-värvning, dels på att bjuda in 
kubanska ungdomar till Florida för ”utbildning i politiskt 
arbete”. 


