Har Kuba akustiska vapen? 		

Har de använt
dem mot USdiplomater?
Eva Björklund
Det var på presskonferens 10 augusti som USAs
utrikesdepartements talesperson Heather Nauert sa att USA
inte vet vad som hände förra året då flera USAs diplomater
i Kuba började visa tecken på dövhet, och därför inte kan
anklaga någon för vad som skett. Hon ville inte bekräfta
att de utsatts för ett ”akustiskt angrepp”. Hon kunde inte
heller bekräfta vilka symptom som diplomaterna visat upp,
bara att de led av flera olika symptom.
Saken hade uppdagats den 9 augusti då Nauert
meddelade att USA hade utvisat två kubanska diplomater
den 23 maj som svar på vad som hänt ett obestämt antal
US-diplomater i Kuba.
Kubas utrikesdepartement svarade några timmar
senare: ”Kuba har aldrig, och kommer aldrig, tillåta att
kubanskt territorium används för några former av angrepp
på ackrediterade diplomater eller deras familjer” och
att saken nu skyndsamt utreds. Och att USAs beslut att
utvisa två diplomater var ”oberättigat och grundlöst”. När
Washington i februari informerat Kuba om händelsen,
inledde de en ”omfattande högprioriterad brådskande
utredning”. Enligt Nauert hade de drabbade diplomaterna
börjat visa symptom i slutet av 2016, men hon gav inga
detaljer om läget.
Hon sa att Kuba hade bistått FBI i utredningen av
händelserna, och att Washington och Havanna höll fortsatt
löpande kontakt i ärendet. Dagen innan, den 9 augusti, hade
hon sagt att Trumpregeringen tar saken ”på stort allvar”
och att Kuba enligt Genèvekonventionen är skyldigt att
skydda USAs personal i landet.
USAs ambassad fungerar som vanligt efter händelserna,
men Nauert sa inget om diplomaterna som reste till USA
för läkarbehandling har blivit ersatta.
Nyheten spreds världen runt fast det enda som var
känt var att USAs diplomater i Havanna hör dåligt. USA
nämner inte heller något akustiskt vapen utan talar om
“akustiskt angrepp”. Precis vid ambassaden finns en stor
utomhusscen med ofta mycket ljudliga rockkonserter, kan
det vara orsaken? Källa Latin American Herald Tribune 170811

Ett skämt på sociala medier

Fernando Ravsberg menar i sin blogg 14.8, att
uppgiften om att Kuba skulle ha ett akustiskt vapen okänt
för Pentagon och att det skulle ha använts för att göra några
USAs diplomater döva, har blivit ett skämt på sociala
medier. ”Det påminner mig om en annan anklagelse som
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Precis framför USAs ambassad vid Malecon finns en jättestor utomhusscen, Tribuna Antiimperialista José Martí, där
de stora rock- och andra ljudliga konserter brukar äga rum.
Högtalarkapaciteten är öronbedövande, så kan detta vara
Kubas akustiska vapen?

kom från Florida för några år sedan. En tidning publicerade
en artikel som hävdade att hajangrepp mot turister berodde
på att Kuba hade tränat hajar till det […] Men skämt åsido
borde vi ta saken på allvar.”
Händelserna som inträffade efter Trumps valseger
kunde ha varit ett försök att stoppa normaliseringen av
förbindelserna. Men varför har saken ”läckt” till pressen
nu, om det ägde rum vintern 2016 och de kubanska
diplomaterna utvisades från Washington för 3 månader
sedan? Ravsberg skriver också att enligt en spansk
säkerhetsfirma Security Consultancy (AICS) finns enkel
standardutrustning för att upptäcka akustiska angrepp. […]
USAs “läcka” nu kan bero på helt andra saker, som
den egna verbala aggressionen mot Venezuela, Putin,
Nordkorea. Och Rex Tillerson säger att “vi håller kubanerna
ansvariga, eftersom alla länder är ansvariga för utländska
diplomaters säkerhet.”
Ravsberg fruktar att om Havanna inte hittar något vapen,
så kan det användas av USA för straffåtgärder mot Kuba.
”Så kubanerna behöver all sin politiska skicklighet för att
manövrera i detta minerade farvatten. Och ”aktualisera”
sin information utåt. ”
En specialist på området, Kevin Loria på Business
Insider skriver att ”Mystiska akustiska vapen” har
anklagats för att har orsakat symptom på USAs och
kanadensiska diplomater i Kuba. Offren har enligt CBS
News rapporterat nedsatt hörsel, lindrig hjärnskada, skador
på centrala nervsystemet och balanssvårigheter efter att
ha blivit utsatta för något slags mystiskt akustiskt vapen.
Men enligt Seth Horowitz, neuroforskare och författare till
”The Universal Sense: How Hearing Shapes, skulle ”Inget
akustiskt fenomen i världen kunna åstadkomma detta slags
symptom ”. Och att ”ingen känt ohörbar – och till synes
oupptäckbar – apparat skulle ha kunna orsakat de tillstånd
som tillskrivs dessa besynnerliga akustiska vapen.”
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