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Soros´ Open Society Foundation, OPS, är 
multimiljonären George Soros system för sina NGOer, 
”icke regeringsanknutna organisationer”, närmare bestämt 
USA-anknutna dito världen över. De är redskapen för 
”färgrevolutionerna” i f.d. Warszawapaktsländerna, 
Mellanöstern och Venezuela mm. Soros har själv skrutit 
med sin roll i Maidánkuppen i Ukraina.

Tillsammans med Ford Foundation, historiskt förkläde 
för CIA/NED, New Endowment for Democracy. ”Öppna 
samhällets” Kubastudiegrupp har sedan 90-talet bl.a. 
finansierat tidskriften Encuentro de la Cultura Cubana i 
Spanien, spelade en stor roll i försöken att med författaren 
och kulturpersonligheters hjälp bryta upp Kuba under 
90-talet och inpå 2000-talet.

Den 26 maj öppnade OPS i sitt säte i New York ett 
”idélaboratorium” Cuba Posible/Möjliga Kuba, ganska 
likt ”Encuentro” upplägget. Enligt ”direktören” Roberto 
Veiga för att främja ”övergång” till ett ”flerpartiKuba”. Till 
arrangemanget medverkade Ford Foundation och Soros´ 
Open Society. 

Bland talarna på ”idélaboratoriet” fanns Carlos 
Saladrigas, direktör för ”Kubastudiegruppen”. Honom har 
Fidel Castro tillägnat omdömet: ”Det är till reapris de vill 
köpa vår nya Carlos Saladrigas.” Och Arturo López Leiva 
som uppmanade Kuba att ”anpassa” sin utrikespolitik 
så att USA kan godta den. Och Carmelo Mesa Lago, en 
”kubanolog” i Miami sedan tidernas början som anklagar 

En av USAs många finansierade så kallad NGOer, icke 
regeringsanknutna organisationer, Estado de SATS, har 
en mycket avancerad, professionell hemsida där vi kan 
återfinna välkända veteraner i USAs och EU-länders tjänst 
som Yoani Sanchez, Antonio Rodiles, Manuell Cuesta m 
fl. 

Så här presenterar de SATS sig på sin hemsida: ”Vad 
är SATS? Det kommer av SAT (sanskrit för sanning) är 
ett uttryck inom teatern som definierar det tillstånd när 
skådespelaren koncentrerar all sin energi precis innan ridån 
dras undan och föreställningen börjar. […]

”Civilsamhället i Kuba vill ta ledningen för vårt lands 
framtid. Det finns ett starkt intresse att skapa en parallell 
verklighet till den staten kungör, statens totalitära försök att 
marginalisera varje uttryck för opposition och oberoende. 
Vi avser att offentligt utöva vår yttrandefrihet som ett 
grundläggande och nödvändigt steg för civilsamhällets 
tillväxt. Den kritiska tanken och konsten är väsentliga 

Estado de SATS/Sanningsstat/tillstånd

”Där tanke och konst möts”
Eva Björklund

inslag som flyttar gränserna och bryter ner gamla skelett.” 
SATS verkar ha lyckats rekrytera en någon att spela in 

en video åt dem på ett möte i kommunistpartiskolan med 
Kubas vicepresident Miguel Díaz Canel, som de lagt ut på 
sin hemsida. 

Enligt SATS´ referat kritiserar han kända USA-
finansierade dissidentplattformer som ”Cuba Emprende” 
(entreprenör), ”Cuba Posible” (möjliga), ”El Paquete” 
och ”On Cuba”, och ”de välkända metoder för kulturell 
krigföring de tillämpar mot Kuba […] visar ett påtagligt 
intresse för en politisk och ekonomisk restaurering […] ge 
arbetarna i den ickestatliga sektorn ’egenmakt’ och skapa 
en antirevolutionär sektor. Och han nämner möjligheten att 
stänga ner USA-finansierade plattformar. 

SATS angriper detta som förtryck och censur. För dem 
är det en självklar rättighet att ta emot pengar från USA för 
att återföra Kuba till dess herravälde. Eva Björklund
Utdrag och översättning från www.estadodesats.com

Soros´ Open Society Foundation om   

”Kubas aktuella utmaningar”
Kubabloggen La Pupila Insomne

Raul Castro för att han ”inte med minsta lilla eftergift 
svarat på Obamas öppningar.” Och fler talare av samma 
sort, ett helt ”skaparsällskap” enligt direktören som ser 
fram emot att ta itu med Kubas aktuella utmaningar med 
hjälp av George Soros och hans ”öppna samhälle”.

Översättning Eva Björklund

George Soros och Hilary Clinton, så såta vänner.


