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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
Trump i 2506 i Miami 
i Grisbuktsbrigadens 
högkvarter Eva Björklund

Dagarna innan FN-omröstningen besökte Donald 
Trump veteranerna från USAs Grisbuktsinvasion mot 
Kuba i april 1961 i deras högkvarter. Där lovade han att 
bryta förbindelserna med Kuba igen och återkalla Obamas 
presidentbeslut om vissa öppningar för USA-företag 
och medborgare att handla med och resa till Kuba.  Det 
välkomnas av dessa USA-stödda ”dissidenter”, som stöder 
Trump i presidentvalet.  


