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Nu intensifieras USA:s psykologiska krigföring 
mot Kuba. Under sitt statsbesök i Havanna upprepade 
Barack Obama sitt löfte från december 2014 om en ny 
era i förbindelserna mellan USA och Kuba. Och i årets 
omröstning i FNs Generalförsamling lade USA ner sin 
röst, så kravet på blockadens upphörande togs för första 
gången utan en enda nejröst (se sid 6).  Men blockaden har 
skärpts. 

Och den psykologiska krigföringen tar sig alltmer 
sofistikerade uttryck och former för att fälla den kubanska 
regeringen. Verktyget har sedan länge varit civilsamhället 
och så kallade NGOer, ”icke regeringsanknutna 
organisationer”. Inte bara i Kuba utan överallt där USA 
anser sig behöva få till stånd ”regimskifte” eller motverka 
progressiva rörelser som växer sig starka..

Tusentals NGOer
Här i Honduras, två timmar från Havanna, finns 

omkring 5 000 NGOer. I Nicaragua talas det om 6 000. 
De kan vara företag som med US$ förvandlat sådant som 
kanske startade som en solidaritetsrörelse, till sin motsats, 
beroende av US-statlig finansiering. USaid är världens 
största finansiär av ”civilsamhällets organisationer” runt 
om i världen, och har sällskap av de flesta regeringar i 
Europa, och EU som helhet. 

En stor del av USAs pengar kanaliseras via NED, 
National Endowment for Democracy. Det grundades 
av Allen Weinstein 1982, på president Ronald Reagans 
uppdrag. 1991 beskrev han öppenhjärtligt NED:s syfte: 
“Mycket av det vi gör nu, via NED, gjorde CIA i hemlighet 
för 25 år sedan”. 

I Centralamerika finns knappt några fackföreningar 
kvar men det finns NGOer som fungerar som alibi åt 
transnationella företag som förbjuder fackföreningar på 
fabriker eller bananplantager. Dit får bara NGOer tillträde 
för att rapportera om arbetsförhållandena – så länge de inte 
går över gränsen och uppviglar arbetarna.

USAID och NED anslår varje år många hundratals 
miljoner US$ till NGOer som arbetar för att undergräva 
ALBA-regeringarna: Kuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia 

och Ecuador, hittills utan framgång. Men också till de som 
framgångsrikt arbetat för regimskiften i Argentina och 
Brasilien. 

US$ till colombianska NGOer f.v.b kubanska
Den colombianska journalistveteranen Alberto Acevedo 

beskrev i oktober i tidskriften Voz två colombianska NGOer 
- Corporación Caribe Afirmativo (Corporación Caribe) 
och afrocolombianska Cimarron. Och deras samarbete 
med IRED, Institutet Ras, Jämställdhet och Mänskliga 
Rättigheter, som leds av en kuban i USA, Carlos Quesada. 
IRED har begåvats med 800 000 US$ för antikubansk 
samordning i Latinamerika. 

Quesada har lett flera samarbetsprojekt mot Kuba sedan 
2011 och stött ”Medborgarkommittén för rasintegration”, 
CIR, ”Kubanska Ungdomens Samtalspanel”, de 
världsberömda ”Damerna i Vitt” och en juristgrupp kallad 
”Cubalex”. De får bra betalt för att inför regionala och 
internationella organ framställa sig som företrädare för 
Kubas civilsamhälle.

Cimarróns direktör Juan de Dios Mosquera reste 2011 
till Kuba för att delta i en sammankomst organiserad av 
CIR. Där togs han emot av den i Sverige kände Manuel 
Cuesta Morua knuten till den högerextrema kubanska 
exilen i Miami.  Sedan skrev Mosquera en artikel och 
lovade att ”göra allt för att krossa den romantiska myten 
om Kubas eviga revolution […] Den är lika förfallen 
som själva Fidel, som Havannas bostäder och Kubas 

Allen Weinstein grundade NED för ”civilt” CIA-arbete Carlos Quesada, USA-kuban leder IRED och utbildningen i 
tekniken för att utforma ”skuggrapporter”.

”Civilsamhälle” i CIA:s tjänst”
       Text& foto Dick Emanuelsson
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20 miljarder US$/år till 
undergrävande verksamhet 
för regimskifte 
- i USAs intresse.

Varje år avsätter USAs kongress omkring 20 
miljarder US$ för att finansiera undergrävande 
verksamhet i olydiga länder i Amerika och andra 
världsdelar.  En mycket stor del avser Kuba.  Ut-
rikesdepartementet, State Department, fördelar 
detta via USaid (övergripande biståndsorgan), NED 
(se ovan, samarbetar med svenska partianknutna 
organ för ”demokratibistånd”, s.k. PAO), IRI 
(republikanernas ”demokratibistånd”), NDI (demo-
kraternas ”demokratibistånd”) och för Kuba speci-
fikt DRL: Bueau of Democracy, Human Rights and 
Labour Request: Programs Fostering Civil, Political 
and Labour Rights in Cuba, etc.. 

USA inriktar sig på att värva ”sårbara grupper” 
som afroättlingar, HBTQ, ungdomar vilkas missnöje 
antas kunna användas för att uppnå det regimskifte 
som är målet för den verksamhet som CIA, FBI och 
DEA (knarkbekämpning utomlands) inte längre kan 
bedriva öppet. 

Kubaner, nicaraguaner, venezolaner
Manuel Cuesta Morua är en av EUs kubanska favoriter. 

Han är språkrör för ”Arco Progresista” och samordnare för 
”Plataforma Nuevo País”, säger sig vara socialdemokrat 
och har genomfört flera turnéer i Europa, innefattande 
Sverige, där han uppbådat politiskt och ekonomiskt stöd. 
Han har också samarbetat med Venezuelas våldsuppviglare 
Leopoldo Lopez.

I augusti i år bjöds Cuesta Morua till demokraternas 
konvent USA för att på ett ungdomsforum föreläsa om 
behovet av att ”bekämpa diktaturen och genomföra 
demokratiska förändringar i Kuba”.

Framför sig hade han en stor samling unga 
latinamerikaner som ska bli ”de framtida unga ledarna i 
Latinamerika och Karibien”. Ungdomarna var utvalda 
företrädare för Latinamerikas höger för att formas med 
”moderna demokratiska idéer”. Finansiär var NDI, 
Nationella Demokratiska Institutet. 

På forumet talade även den Margarita Vijil, ordförande 
för nicaraguanska partiet MRS, (Movimiento Renovador 
Sandinista), Rörelsen för Sandinistisk Förnyelse. Vijil 
kramade om och lät sig fotograferas med Manuel Cuesta 
och USA:s förra utrikesminister Madeleine Albright 
(1997-2001). 

Vijil har även ofta sammanträffat med ordförande i 
representanthusets utrikeskommitté tillika den rabiata 
antikubanen Ileana Ros Lethinen, som där la fram ett 
lagförslag, Nica Act, som beordrar USA:s företrädare i 
internationella finansorgan som Världsbanken att lägga in 
veto mot lån till Nicaragua.

Välfinansierade möten mellan gelikar
Corporación Caribes direktör Wilson Castañeda stod 

som värd för ett möte i Cartagena de las Indias i februari 
2014. Carlos Quesada, IRED:s direktör, kom på besök. 
Från Kuba deltog  ”dissidenterna” Juan A. Madrazo Luna, 
Fernando Edgardo Palacio, Víctor Manuel Dominguez-
García. De var inte där enbart för att besöka turiststaden 
Cartagenas Gamla Stad.

bilar.”  Med pengar från USAs Plan Colombia, för militär 
kontroll av landet, bildade Cimarrons kvinnoförening ett 
Afrocolombianskt Kvinnonätverk Kambiri.  

Ana Margarita Vijil, MRS Nicaragua, med Manuel Cuesta 
Murúa, kubanska ”Arco Progresista” på demokraternas 
partikonvent.

Juan de Dios Mosquera och Manuel Cuesta Morua med kvar-
talstidskriften ISLAS i handen,  sedan 2012 utgiven av Afro-
Cuban Alliance i Weston Florida för att informera kubaner 
om slaveriets historia, rasdiskriminering, och internationella 
MR-rörelser. Källa http://www.angelfire.com/planet/islas/Spa-
nish/Islas.htm

forts sid 10

Faksimil av tidningsuppslaget med Acevedos artikel
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Dissar Kuba, håller på Trump
Eva Björklund

”Vi har samlats här i för att stödja Donald Trump 
i USAs presidentval. Obamas politik har varit väldigt 
undfallande mot Castroregimen […] Vi har fått nog av 
dessa demokrater! Deras politik har aldrig medfört något 
gott för Kubas folk.” Detta hävdade en grupp inom det av 
USAID finansierade ”civilsamhället” i centrala Havanna 
inför årets omröstning i FNs Generalförsamling som 
enhälligt krävde att USA ska häva blockaden mot Kuba.  .

Källa: Google News 161030

Tillsammans med Cimarrón och Corporación 
Caribe genomförde IRED 4-10 september i år på Hotel 
Tequendama i Bogota en ”Utbildningskonferenser” för att 
lära en samling s.k. NGOer utforma ”skuggrapporter” att 
lägga fram i internationella sammanhang, som FN, för att 
motverka officiella rapporter. Liknande sammankomster 
har genomförts i Cali, Cartagena och Barranquilla. Det kan 
verka vara en oskyldig lobbyverksamhet, men pengarna 
talar, de används mot länder som brutit beroendet av USA 
som Venezuela, Kuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia med 
flera. Det handlar om att ”få in en fot” i slutrapporten från 
det påstådda ”civilsamhället”. Rapporten blir därefter en 
”källa” för bolagsmedierna och Vita Huset som använder  
den i sin psykologiska krigföring mot de olydiga länderna.

Bemötanden utan konkretion
Acevedos artikel upprörde de två utpekade NGOerna. 

Corporación Caribes och Cimarrons direktörer Wilson 
Castañeda respektive Juan de Dios Mosguera som krävde 
och fick utrymme för replik. De protesterade i allmänna 
ordalag mot Acevedos artikel, men motsade inte de 
konkreta uppgifterna om finansiering från och samröre 
med USAs olika organ för politiskt herravälde i Amerika. 

IRED, Cimarron och Corporación Caribe på Skuggrapportut-
bildning på Hotel Tuquendama i Bogota, 4.10. 2016

           

Sammandrag och redigering av Dick Emanuelssons 
”Konspiration mot Kuba med rötter i civilsamhället och 
finansiellt stöd från CIA”,  Tegucigalpa 2016-10-2

Till vänster,  Cartagenas internationella flygplats i februari 
2014. Wilson Castañeda, Corporacion Caribes direktör, tar 
emot ”ledande kubanska dissidenter” som Juan A. Madrazo 
Luna, Fernando Edgardo Palacio och Víctor Manuel Domín-
guez García. Där finns också, längst ut till höger, Carlos 
Quesada, IREDs direktör.

forts från sid 9

foton sid 11

MRS tillsammans med Ileana Ross-Lehtinen i Washington


