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Samordnaren för Kubas expertpanel för studier av de 
påstådda effekterna av de påstådda akustiska angreppen 
på USAs diplomater i Havanna, Dr Jorge Villar Kuscevic, 
hade inbjudit internationella experter till en diskussion 
online den 14-15 november. På hemsidan “Science and 
the Acoustic Attacks” publicerades deras kommentarer 
som samstämmigt tillbakavisade USAs påståenden för att 
de helt saknade vetenskaplig grund. ”Detta tar oss tillbaka 
till 60-talets kallakrigshets och därför har vi inbjudit all 
världens forskare att bidra till att om möjligt lösa denna 
vetenskapliga gåta.” 

Dr Nelson Gómez Viera, chef för neurologen på 
Ameijeirassjukhuset i Havanna, erbjöd alla att ta del 
av USAs medicinska rapport, som dock bara innehåller 
mycket begränsade, otillräckliga och irrelevanta 
dokument. 

”USA har inte velat dela med sig av sina påstådda 
bevis, inga medicinska undersökningar redovisas, det 
talas om audiometriska studier, balansstudier, men ingen 
redovisas.” 

En kubansk syrsa?
Expertpanelen konstaterade att det inspelade akustiska 

prov som Vita Huset överlämnat till pressen bara innehåller 
vanliga omgivningsljud där det mest högljudda inslaget 
var en kubansk syrsa vars ljudnivå på 74,6 decibel, som ju 
inte kan påverka människors hälsa. ”Det är omöjligt att de 
kan ha åstadkommit de skador som påstås, och som inte 
redovisas vetenskapligt.” 

Dr Freddy Matos från Ecuador menade att för de 
symptom som beskrivits finns ingen vetenskaplig grund 
kopplad till akustiska fenomen. Enda förklaring är att 
USA ljuger för att skada förbindelserna mellan länderna. 
Det finns inte heller någon sjukdom som ger den påstådda 
symptomkombinationen, sa han och hänvisade till 
psykosociala faktorer som förklaring. 

Enligt neurologen Dr Mark Hallet, chef för 
motorikavdelningen på USAs Institut för Neurologiska 
Störningar och Hjärnblödningar, liknar läget objektivt sett 

USA anklagade i augusti 2017 Kuba för att hösten 2016 ha 
angripit kubanska diplomater i Havanna med ett akustiskt 
vapen och gjort dem döva. Det visade sig gå emot all 
expertis på akustiska vapen och skador och blev ett skämt 
på sociala medier (se Kuba 3.17). Det påminde om en 
annan anklagelse för några år sedan, att hajangrepp mot 
badande turister Florida skulle utförts av Kubatränade 
hajar, vilket också fick stort medialt genomslag. 

De akustiska angreppen skulle enligt USAs 
utrikesdepartement ha inträffat efter Trumps valseger 
vintern 2016 i ett försök att stoppa normaliseringen av 
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mer grupphysteri än något annat. ”Sådant kan förekomma 
när en grupp människor arbetar i en spänd atmosfär i 
främmande omgivning.” Enligt Hallet har inga egentliga 
skäl ännu kunnat redovisas och ”att det skulle vara 
ljudvågor är absurt. Det handlar om grupphysteri.”

Hörselneurologen Dr Seth Horowitz, neurovetenskaplig 
specialist vid Brown University: 

”Ingen känd utrustning kan åstadkomma de symptom 
som beskrivits”. 

Biologen och psykologen Dr James Jauchem, specialist 
hos USAs Rymdagentur och Arméns Rymdmedicinska 
skola: ”Vi har inte någon grund för att tala om akustiska 
vapen” och ”det skulle bli svårt att ta fram ett ultraljudvapen 
som kan åstadkomma de symptom som påståtts.”

Psykologen vid Texas Universitet och chef för 
psykologiavdelningen, Dr James Pennebaker, talar om 
”masshysteri”, och att de symptom som nämnts kan vara 
psykogena företeelser som orsakats av den höga stressnivå 
som förknippas med etableringen av diplomatiska 
förbindelser. 

SvD i USA-propagandans tjänst 
Eva Björklund

förbindelserna. Men varför Kuba skulle ha intresse av 
det kunde ingen förstå, och inte heller varför saken – 
liksom USAs motåtgärd: utvisningen i maj av 3 kubanska 
diplomater från Washington – ”läckte” till pressen först 
hösten 2017 (SvD hängde med en artikel 2017-10-12) och 
förebådade USAs utvisning av ytterligare 15 kubanska 
diplomater, som sedan också rapporterades i SvD.

Utan orsak 
Utan att något nytt hänt fann SvDs nyhetschef Erik 
Berglin det angeläget att publicera ännu en artikel den 
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Kuba svarar   
än en gång på 
ogrundade 
anklagelser 
Eva Björklund

Den 9 januari hölls i Senatens Utrikesutskott,  
Underavdelningen Västra Halvklotet, ett förhör 
organiserat av republikanska senatorn från Florida, Marco 
Rubio, och demokratiska senatorn från New Jersey, 
Robert Menéndez, båda med lång meritlista av arbete för 
att motverka förbättrade förbindelser mellan Kuba och 
USA.  

Josefina Vidal, chef för USA-avdelningen i Kubas 
utrikesdepartement gav dem svar på tal i en artikel i 
Granma. Hon påvisade att det inte finns några som helst 
varken bevis eller indicier för att Kuba skulle ha angripit 
USA-diplomater med akustiska vapen, eller på att något 
sådant ägt rum, som skulle ha kunnat orsaka de hjärnskador 
som US-diplomater påstår sig ha fått. 

Hon hänvisar bland annat till att både chefen för USAs 
utrikesdepartementets Läkarmottagning, Dr. Charles 
Rusentar, och biträdande chefen för de internationella 
programmen på Byrån för Diplomatisk Säkerhet, Toda 
Brown, sagt att experterna inte har kunnat identifiera 
varken orsak eller förövare till de symptom som 
diplomaterna hänvisar till.
      Josefina Vidal förkastar påståenden om akustisk terror 
och de obefogade sanktioner USA har vidtagit mot Kuba 
och som står befolkningen dyrt, liksom USAs folk och ku-
baner i USA.  
     ”Vi fördömer också de Kubafientliga krafternas poli-
tiska manipulationen för att förvärra stämningen i förbin-
delserna mellan de båda länderna, med ett enda syfte, att 
återgå till hårda motsättningar, med negativa följder för 
båda länderna och hela världsdelen.” 
                 Läs mer på hemsidan www.svensk-kubanska.se.

press – in att det egentligen är tvärtom, att det är USA som 
trakasserar Kuba ekonomiskt och diplomatiskt? Och att det 
”decenniers kalla krig” som Berglin nämner, är ett ensidigt 
ekonomiskt, finansiellt, handels- och propagandakrig från 
USA mot Kuba, ett krig som förhärskande västliga medier 
sluter upp i. 

Inte heller har SvD funnit det värt utrymme att 
informera om det utskottsförhör som USAs senat höll den 
9 januari, och där Kubas ansvariga för USA-förbindelser, 
Josefina Vidal, oemotsägligt kunde tillbakavisa dessa 
absurda påståenden med hänvisning till USAs egen 
expertis, som varken kunnat identifiera orsak eller 
förövare för de symptom som diplomaterna hänvisar till. 

Hanteringen är densamma i övriga förhärskande 
svenska och internationella medier. 

Josefina Vidal

     Kuba är ett säkert, fredligt och hälsosamt land. 
Men Trump försöker skrämma USA-bor från att resa till 
Kuba. USA/Trump har också utnyttjat skrönan om ljudat-
tacker inte bara för att ta hem egna diplomater från Kuba 
och utvisa kubaner från USA, för att dra ner förbindelser-
na till minimum, som före avtalet mellan Kuba och USA 
i november 2014 att återupprätta diplomatiska förbindel-
ser.  USA har också inskränkt kraftigt på möjligheterna 
för USA-medborgare att resa till Kuba, och har nu också 
försökt skrämma de USA-medborgare som trots allt vill 
besöka Kuba att stanna hemma, med hänvisning till att de 
i Kuba skulle kunna bli utsatta för akustisk terror.  

15 december om ”Mystiska hjärn- och hörselskador hos 
USAs diplomater  i Kuba skakar åter relationerna mellan 
Havanna och Washington […] Över 20 amerikanska 
diplomater och vissa av deras familjemedlemmar är 
drabbade i mysteriet med vad som kallats ”akustiska 
angrepp” i Havanna – en historia som verkar hämtad rakt 
ur en spionroman från kalla kriget och som nyhetsbyrån 
AP, rullat upp under 2017.” Ändå ägnar SvD 5 271 tecken 
till åt denna ”händelse” året innan och skuldbelägger Kuba, 
för  ”Å andra sidan finns en lång historia av trakasserier 
från den kubanska regimen mot amerikanska diplomater 
som befunnit sig i Kuba”.

Vem är angripare?
Det har uppenbarligen aldrig fallit SvD – och övrig svensk 

Härföraren för den antikubanska lobbyn i USAs 
kongress, Marco Rubio, verkar nästan generad över 
sina ihåliga lögner för att angripa Kuba. 
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