
25Tidskriften Kuba 1/2016
Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-

kommersiell-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

ABC News 160129 
För första gången var en kubansk delegation inbjuden till USAs Karibiska Säkerhetsmöte, denna gång i Jamaica. 
Generalmajor Antony Bertram Andersson, Jamaicas Försvarsstyrka, öppnade presskonferensen efter mötet med att tacka 
USA för att de för första gången gått med på att bjuda in Kuba till detta regionala möte. Och tackade Kuba för att de 
tackade ja. Amiral Kurt Tidd, ny chef för USAs Miamibaserade Sydkommando, motiverade Kubas närvaro med att det 
är ett av de 18 länder i området som samarbetar om humanitärt bistånd, katastrofhjälp och andra utmaningar. Han sa 
också att frågan om Guantanamobasen inte hade kommit upp och att USA inte tänkt återlämna området till Kuba. Kubas 
delegation leddes av Gustavo Machin Gomez, vicechef för utrikesdepartementets USA-avdelning. Översatt Eva Björklund.

Jean Guy Allard: Vad är Kurt Tidd ute efter?
Den 14 augusti då USAs fana hissades på ambassaden 

i Havanna ledsagades utrikesminister Kerry av en 
högt uppsatt USA-militär i galauniform. Det var Kurt 
Tidd, sedan årsskiftet chef för USAs Sydkommando 
och ansvarig för supermaktens militära operationer i 
Karibien och Sydamerika. Tidds närvaro på ambassaden  
i Havanna var en markering. Hans utnämning är kopplad 
till uppgraderingen av Sydkommandot för att spela en 
strategisk roll i planerna på ingripanden i Latinamerika – 
”om behov uppstår”.  

Så här presenterar Tidd sig: Jag har haft många uppdrag 
både i USAs flotta och andra institutioner, samt i Pentagon 
och Nationella Säkerhetsrådet. Jag har deltagit i militära 
operationer som Iraqi Freedom (anfallet på Irak 2003), 
Enduring Freedom (Afghanistan) med flera. Min uppgift 
nu som presidentens rådgivare inom Generalstaben är att 
arbeta med det militära stödet till utrikespolitiken, som 
presidentens direkta länk till utrikesministern.” 

Tidd efterträder general John Kelly som hotade att 
militärt ingripa i Venezuela förra året. Översatt Eva Björklund 
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