Meyer Lanskys arvingar
vill ha kompensation från Kuba

De ska inte ha ett öre!
Jack Colhoun
Arvingarna till Meyer Lansky, maffiabossen som
höll i hasardspelet på Kuba 1933-1958, hoppas på stor
utdelning från förhandlingarna mellan USA och Kuba om
normalisering av förbindelserna. USA-medborgares eller
företags anspråk på ersättning för egendom som Kuba
nationaliserat finns bland de frågor som diskuteras.
Via USAs Foreign Claims Settlement Commission
(justitiedepartementets avdelning för krav på utländska
regeringar) har Lanskys dotter Sandy, hennes son Gary
Rapoport och brodern Paul lagt fram anspråk på ersättning
från Kuba för Hotel Riviera med kasino. Kuba konfiskerade
Riviera och annan maffiakontrollerad egendom 1959 efter
att den gangsterstödda generalen Fulgencio Batista 1959
störtats. Spelmaffian återvände till USA.
”Min morfar byggde hotellet med hårt arbete”, sa
Rapoport till brittiska Daily Mail Online i december 2015.
”Det borde rätteligen tillhöra oss.” Han värderar Riviera
till 70 miljoner US$.

Största maffiakasinot i Havanna

Hotell Riviera, med utsikt över Floridasundet, var
kronjuvelen bland Lanskys kasinon, hotell och nattklubbar
i Havanna. Det öppnade i december 1957 som det största
maffiaägda hotellkasinot utanför Las Vegas. Hotellets 440
dubbelrum var uppbokade för vintersäsongen 1957-58.
Att Riviera skulle vara resultat av Meyer Lanskys
”hårda arbete” undergrävs dock av Lanskys egna
redogörelse för sina arrangemang med Batista. Lansky
berättade uppriktigt om åren på Kuba för de israeliska
författarna och säkerhetsagenterna Dennis Eisenberg, Uri
Dan och Eli Landau för deras biografi Meyer Lansky:
Mogul of the Mob från 1979 (Lansky bodde i Israel 197071 för att undgå anklagelser om skattebrott i USA).

Kumpaner sedan 1933

Redan 1933 anförtrodde Lansky Batista sin plan att
öppna maffiakontrollerade kasinon och nattklubbar. Han
lovade Batista, som just tagit makten genom en statskupp,
att få bli hans partner. Batista och hans närmaste skulle få
regelbundna utbetalningar. I gengäld skulle gangstrarna
få operera utan inblandning från kubanska myndigheter.
Med ett handslag och en “abrazo” lade Lansky och Batista
grunden till kubanska gangsterstaten.
Lansky övertalade Batista att låta regeringen hjälpa till
med finansieringen, skriver Eisenberg, Dan och Landau.
”De gick med på att för varje investerad utländsk dollar
skulle de lägga en egen och att ge varje hotell som kostade
mer än en miljon US$, det värdefulla bytet: en spellicens.
Och kasinohotellen skulle inte behöva betala skatt på
Kuba.”
Hotell Riviera var ett av fyra nya kasinohotell som
öppnades i Havanna mellan 1955 och 1958. Kubanska
banker subventionerade 50 procent av Lanskys 14 miljoner
dollars Riviera-projekt. Senator Eduardo Suárez Rivas,
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bror till Batistas arbetsminister José Suárez Rivas, var
sekreterare i Compañía de Hotels La Riviera de Cuba,
bolaget som drev Hotell Riviera.
Maffians spelkoloni var hörnstenen i den kubanska
gangsterstaten. Gangstermutorna band Batista, hans
närmaste, högre officerare i säkerhetstjänsten och maffian
samman i försvaret av en av Latinamerikas värsta
förtryckarregimer. Som CIA uttryckte det i en rapport:
”I utbyte mot lojalitet stödde Batista alltid sina män i
säkerhetstjänsten. I kristider upphävde han ofta civila
rättigheter... och gav säkerhetstjänsten fria händer.”
USA-gangstrarnas dagar var räknade när Batista flydde
landet den 1 januari 1959. För att återfå kontrollen över
sina kasinon, hotell och nattklubbar i ett Kuba efter Castro
förde maffian ett hemligt krig mot Kuba. De omgrupperade
sig med sina kubanska exilledare och levererade vapen till
exilkubanska kommandogrupper för attacker mot kubanska
mål från snabba båtar och små flygplan. Tillsammans med
CIA intrigerade de även för att mörda Fidel Castro.

Lansky erbjöd sig att mörda Castro

1959 erbjöd sig Lansky i ett möte med CIA att ordna
ett mord på Castro, enligt Doc Stacher, en mångårig
bundsförvant till Lansky. ”Han (Lansky) antydde för CIA
att en del av hans folk som fortfarande var kvar på ön, eller
som var på väg tillbaka, skulle kunna mörda Castro,” sa
Stacher till de israeliska levnadstecknarna. ”Meyer Lansky
trodde att om Castro röjdes ur vägen så skulle chanserna
vara goda för Batista att göra comeback... Han sa till CIA
att han själv var villig att bekosta operationen.” Mellan
1960 och 1963 intrigerade CIA och maffian för att mörda
Castro.
Att framställa Lansky som ett kränkt offer för Kuba är
att vända upp och ner på historien. Arvingarna till de forna
maffiaspelarna på Kuba ska inte ha någon kompensation.
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