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USA:s utrikesdepartement, UD, begär mycket stora 
summor för program i Kuba under 2016. Det visar tydligt att 
USA  har inte gett upp planerna på att lägga landet under sig: 
”USA kommer att fortsätta sitt robusta demokratistöd till 
civilsamhället i Kuba”. Ansökan slår fast att med ambassad 
i Havanna kommer ”större krav att ställas på samarbete 
med civilsamhället [ ...] USAID och UD fortsätter att 
arbeta nära med mottagare och kontraktsanställda […] UD 
fortsätter att identifiera de lämpligaste programområdena, 
liksom områden för framtida program som har störst 
möjlighet att ge återverkningar i Kuba.”

Drygt 6 miljoner US$ är avsatta för att uppgradera 
intressekontoret i Havanna till ambassad. Över en halv 
miljon dollar söks för ett nytt program för att nå ut till 
civilsamhället, ”Cuba Outreach Initiative”. Ytterligare 
15 miljoner dollar äskas för en rad andra program 
för ”civilsamhället” och 5 miljoner dollar för olika 
”människorättsprogram”. 

En ansökan på en dryg halv miljon motiveras med att 
UD ”hoppas kunna utnyttja de förändringar som sker i Kuba 
och relationerna med USA.” UD vill utöka ”utbildning och 
kulturella utbytesprogram och utveckla kontakter med 
nya grupper och institutioner” och ”hoppas kunna utnyttja 
möjligheter i dagens unika politiska fönster ”.

Ny miljonrullning för ”regimskifte” 
i Kuba och andra oregerliga länder 
Zoltan Tiroler

I andra budgetdelar äskar UD närmare 3 miljoner US$ 
till. Och Havannakontorets egen ansökan ligger på drygt 
11 miljoner dollar, rejält upp från årets 4,8 miljoner. 

Inte bara Kuba 
Kuba inkluderas också i andra, mer övergripande, 

satsningar. För 2016 års budget begär NED, National 
Endowment for Democracy, 103 miljoner dollar för att ”ge 
konkret stöd till aktivister som arbetar i de svåraste och 
känsligaste politiska miljöer. […] Som den enda diktaturen 
i Latinamerika kommer Kuba fortsatt att vara prioriterat. 
Nicaragua har presidentval 2016 och NED kommer att 
stödja civilsamhället och organisationer som försvarar 
demokratiska institutioner, processer och värden. Stöd till 
civilsamhället i de halvauktoritära regimerna i Bolivia, 
Ecuador och Venezuela kommer också att fortsätta.”

UD vill ”fortsätta stödet till demokrati och mänskliga 
rättigheter i utmanande operationsmiljöer, inklusive Kuba 
och Venezuela”. För propagandasändningar via radio/TV 
riktade mot en lång rad länder begärs 752 miljoner dollar, 
ca 10 miljoner mer än 2015. I detta ingår att ”etablera och 
övervaka stipendier till oberoende mottagarorganisationer 
för att utföra medieaktiviteter” i den latinamerikanska 
regionen.   Källa Along the Malecon 150506


