Akustisk terror i Kuba? Ett hjärnspöke?
Abel González Alayón, ACN
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

En liten del av det stora kubanska forskarlaget, här med
Dr Alida Suárez Landrián, lic Martha Beatriz Martínez Torres
och Dr Manuel J Villar Kuscevic

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
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
10

•

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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