
15Tidskriften Kuba 4/2012

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-
kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna 
licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har 
publicerats i www.globalarkivet.se

 För att smutskasta Kuba

Vilken tragedi som 
helst duger 
Eva Björklund

”Sedan 22 juli har 900 nyhetsartiklar publicerats och 
120 000 budskap på Internet om den sorliga trafikolyckan 
som ägde rum samma eftermiddag och dödade två kubanska 
medborgare och skadade en spanjor och en svensk.” Så 
skrev den kubanska dagstidningen Granma 31 juli.”

Men Kuba anklagades omedelbart för att har begått två 
politiska mord.  Den republikanske presidentkandidaten 
i USA, USAs utrikesdepartement och president Obamas 
talesperson tillhörde det gäng som krävde en ”en öppen 
utredning”. Chiles regering instämde, och fler i samma 
kretsar.

Den fullständiga utredning som polisen publicerade den 
27 juli, fick de mer sansade att sänka tonläget, även om en 
del – som Sveriges Radios nyhetsmorgon – verkade vilja 
antyda att den spanska förarens oreserverade erkännandet 
skulle vara frampressat.  

Granma fortsätter: ”Det är inte Kuba utan USA som har 
världsrekord i politiska mord och utomrättsliga avrättningar, 
innefattande de senaste årens mord med förarlösa flygplan.” 
Det var USA som gjorde kidnappningar, bortföranden och 
tortyr till vardagsmat. 

”Men de förhärskande internationella medierna, 
i finansvärldens ägo, utnyttjade tillfället för att hylla 
”frihetskämparna” utan någon respekt för de tragiska 
dödsfallen. Några av dem utnyttjade det internationella 
strålkastarljuset för att ställa till ett makabert skådespel 
som hejdade en av de avlidnas begravningsfölje mitt i 
gatan. Slagsmål uppstod och polis måste ingripa för att 
öppna vägen för de sörjande.” 

”Men”, fortsätter Granma, ” det kanske mest intressanta 
med den helt oproportioneliga mediebevakningen var att 
ingen frågade sig vad de två skadade europeiska politikerna 
hade för ärende på Kuba.” 

Föraren i hyrbilen, Angel Carromero, representant för 

spanska högerpartiets -  Partido Popular med Francorötter-  
ungdomsgrupp Nya Generationer har erkänt att han körde 
för fort, att han inte uppmärksammade hastighetsgränserna 
som satte låg fart och varnade för farlig väg. I hög hastighet 
körde han in på ett grusat parti, förlorade kontrollen över 
bilen och rammade ett träd i hög fart. Carromero och hans 
kollega från Sverige, representant för KD, klarade sig 
undan med lindrigare skador

Kollegan Jens Aron Modig, med ledande ställning i 
det svenska kristdemokratiska partiet, har utmärkt sig för 
att ha hyllat USAs Teapartyrörelse. Han har också band 
till republikanernas internationella institut, IRI, som får 
stora anslag av USAID inte bara för att bidra till att återfå 
kontrollen över Kuba utan också för att undergräva alla 
progressiva regeringar i Latinamerika, och inte bara där.  

De kom till Kuba på turistvisum, på uppdrag av Anikka 
Rigö, kubahandläggare på Kristdemokratiskt internationellt 
center, KIC, finansierad av skattemedel, för en operation 
som samordnats mellan Sverige, Spanien och Miami. Med 
sig hade de pengar och instruktioner för att försöka bygga 
upp en ungdomsrörelse för regimskifte i samarbete med 
de två som dödades av Carromeros vårdslösa framfart 
120 km i timmen på en väg skyltad för högst 60. Han 
förlorade kontrollen och rammade ett träd och dödade de 
två kubanerna. En tragedi. Men som sådan snabbt utnyttjad 
för att över hela världen smutskasta Kuba som en simpel 
mördarregim. När sanningen en vecka senare inte längre 
kunde döljas, återstod ändå den politiska vinsten.   

Bilen kom i 120 km, fartgräns 60 km, körde in på ett grusat vägparti, förlorade kontrollen och slog med sidan in i ett träd. 

De två i baksätet dog. De två där fram räddades av bälten.


