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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. 

forts från sid 10

• 

• 


