88 år gammal är Fidel Castro den som USAs och
allierades säkerhetsapparater allra mest försökt mörda.
Största segern – att ha överlevt!

De 10 mest
spektakulära
mordförsöken
Bertil Kilner

Leve Fidel! Den 13 augusti firade Kuba Fidel
Castros 88-årsdag, han som blivit världskänd för att ha
klarat sig undan 638 mordförsök – USA har försökt så
många gånger och på så många sätt, att de fått anstränga
sig till det yttersta för att komma på något nytt. Här följer
tio av de mer spektakulära mordförsöken.
1. Förgiftad milkshake. Försöket misslyckades
när giftampullen fastnade i frysboxen, där den tilltänkte
mördaren, tillika kyparen, på Havannas Hiltonhotell skulle
hämta ut den. När han försökte bända loss ampullen sprack
den och innehållet rann ut.
2. Maffian - första försöket (augusti 1960 maj 1961). Det tog med Maffiafigurerna Sam Giancani,
Santos Trafficante och Johnny Roselli som hade kvar
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kontakter i Havanna från tiden före Castro. Tanken var
att skicka giftpiller till Havanna och en kontaktperson på
en restaurang som Castro brukade besöka. Ingen vet om
pillren någonsin nådde Havanna. Planen övergavs efter
USA:s invasionsförsök i Grisbukten.
3. Maffian – andra försöket (slutet av 1961
- juni 1963). Samma komplott med Maffiafigurer och
giftpiller återupptogs i början av 1962. Johnny Roselli gav
pillren till den framträdande exilkubanen Tony Varona.
Förmodligen nådde de inte heller den här gången Kuba.
4. Näsduk med dödliga bakterier. CIA
övervägde att ge Castro en bakterieindränkt näsduk, som
skulle göra honom svårt sjuk.
5. Försåtminerat snäckskal. Nu var tanken
att ta ett ovanligt iögonenfallande snäckskal som skulle
väcka Castros intresse, fylla det med sprängämnen som
skulle explodera, när det lyftes från botten. Planen var
ogenomförbar av en rad skäl. Bland annat att den miniubåt
som skulle placera ut snäckskalet hade för kort aktionsradie.
6. Femme fatale. En av Castros många
flickvänner gick med på förslag från CIA om hon skulle
få honom att svälja giftkapslar. Hon lyckades komma så
långt som att smuggla in giftkapslar i hans sovrum, gömda
i hennes hudkrämsburk, men de löstes upp i krämen. ”Jag
kan inte göra det, Fidel”, sade hon till honom.
7. Injektionsnål i en penna. En penna skulle
förses med en injektionsnål så tunn och fin, att Castro inte
skulle märka något, när någon ”råkade” stöta till honom
med pennan och injicerade honom med ett dödligt gift.
8. Förgiftad cigarr. CIA gick så långt att som att
värva en dubbelagent, som skulle bjuda Castro på en cigarr
fyllde med botulin, ett gift, starkt nog att döda honom. Det
påstås att dubbelagenten fick cigarrerna i februari 1961,
men han skrinlade planen i sista stund.
9. Förgiftad våtdräkt. Castro skulle som gåva
få en våtdräkt indränkt med sporer och bakterier, som
skulle döda honom. USA-advokaten James B Donovan
engagerades. Han skulle överlämna dräkten till Castro, när
han for till Kuba för att förhandla om frigivandet av de
fångar som togs i Grisbukten. Enligt en rapport övergavs
planen ”eftersom Donovan på eget bevåg gav Castro en
annan dykardräkt”.
10. Exploderande cigarr. En cigarr skulle
fyllas med tillräckligt mycket sprängmedel för att blåsa
både Fidels skägg och Fidel själv in i evigheten. Planen
skulle iscensättas vid Castros besök på FN september 1960.
Andra försök, som snarare kan beskrivas som försök till
karaktärsmord än verkliga mordförsök, har förekommit.
En del är så farsartade, att de förtjänar att omnämnas.
Håravfall. En plan gick ut på att använda talliumsalt,
ett ämne som kvinnor använder som hårborttagningsmedel.
Ämnet skulle placeras i Castros skor. Tanken var att hans
skägg skulle falla av, vilket skulle fördärva hans image.
LSD. En radiostudio, där Castro skulle hålla tal i
direktsändning, skulle sprejas ned med ett ämne med
egenskaper som liknar drogen LSD. När drogen började
verka under direktsändning skulle kubanerna tro att Castro
hade blivit galen och förlora förtroendet för honom.
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