På Civilsamhälleforumet

Exilkubaner
gör skandal
Zoltan Tiroler

På Hotel Panama, där toppmötet ägde rum, hade
värdnationen Panama ordnat ett Civilsamhälleforum som
skulle diskutera ”demokratisk styrbarhet”, governance eller
gobernability på engelska, ett nyliberalt sekelskiftesord
för västerländskt så kallat demokratibistånd till beroende
länder. På forumet hölls flera temamöten för ungdomar,
företagare, rektorer etc samt ett inledande plenarmöte. Där
fanns också Che Guevaras mördare Felix Rodriguez med
som hade ackrediterats medan många av de kubaner som
anmält sig och som i förväg utlovats ackreditering nekades.
På en presskonferens på Universitetet i Panama, där
Folkets toppmöte ägde rum, läste Liaena Hernández,
Kubas Kvinnoförbund, upp ett uttalande som fördömde
”närvaron av agenter, betalda av de historiska fienderna till
vår nation.
De utgör en ’opposition’, tillverkad i utlandet utan all
trovärdighet och anständighet. Flera av medlemmarna har
nära band till ökända terrorister som orsakat det kubanska
folket stort lidande. Det är stötande att de, som gjort
landsförräderi till en välbetald sysselsättning, deltar i dessa
möten. De utnyttjar på ett skamligt sätt det lands namn som
de dagligen förtalar och förolämpar.
För det Kuba som med värdighet motstått mer än
fem årtionden av blockad och fientligheter, för det
överväldigande flertalet kubaner, för oss som kommit
till Panama för att anspråkslöst och samarbetsvilligt dela
med oss av erfarenheter av vår samhällsutveckling, är det
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oförlåtligt att här ska finns personer med en sådan brist på
moral.”
Över ett 70-tal företrädare för kubanska kulturella,
religiösa, företagar- och ideella organisationer på forumet
började talköra ”ut med lakejerna”, och venezolanerna föll
in. Och båda grupperna lämnade salen.
”Det är en fråga om värdighet, vi kan inte vistas
under samma tak som legoknektar, terrorister” sa
kulturarbetarförbundets ordförande. Och Enrique Aleman,
företrädare för Interreligiösa samtalsplattformen, sa att
kubanerna drog sig tillbaka av respekt för de panamanska
myndigheter som skulle tala på forument. De sände också
ett budskap till Panamas president att på plats i plenarsalen
där han skulle öppna mötet satt ökända terrorister
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26 000 dollar till våldsam provokatör
USA-journalisten Tracey Eaton avslöjar att Orlando
Gutierrez Bornat, som satte igång ett stort bråk
utanför Kubas ambassad i Panama i samband med
Amerikatoppmötet, fick bra betalt. Orlando Gutierrez
skickades dit av kongressledamoten och högerextremisten
(hon har uppmanat till mord på bland andra Castro) Ileana
Ros-Lehtinen för att provocera fram en incident som skulle
störa - och helst förhindra - mötet mellan presidenterna
Obama och Castro. Eaton uppger att provokatören fick
26 000 dollar för besväret. Hans fru fick över 53 000
dollar. Paret fick alltså med sig mer än 79 000 dollar av
skattepengar för att sabotera relationerna mellan USA och
Kuba. De båda arbetar för det s.k. “Directorio Democrático
Cubano” med säte i Miami. De hörde till gruppen som
skickats från USA till Panama för att företräda ”kubanska
civilsamhället”.
Tracey skriver att organisationen under åren 2009 till
2013 fick 6,2 miljoner dollar av federala myndigheter. En
mindre del av fonderna går till olika personer i Kuba som
stöd till aktiviteter av olika slag och till ”reportrar”, resten
till verksamheten i USA.
La Pupila Insomne 150521

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna
licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har
publicerats i www.globalarkivet.se

7

