
Förskingring i Folkpartiets ”Kubabistånd”  
 
Dokument som Wikileaks avslöjat visar att USA betraktar ”dissidenterna” i Kuba med stor misstro. 

Enligt USA:s diplomater bryr de sig enbart om pengar. Det verkar stämma också på kubaner i Sverige 

som arbetar mot sitt forna hemland. En förskingringsskandal rullas nu upp i Folkpartiets organ för s.k. 

demokratibistånd, SILC. 

  

Såväl SIDAs tidning ”Omvärlden” som flera andra källor rapporterar om förskingring i SILC, som 

huvudsakligen finansieras med skattemedel via det s.k. PAO-stödet. Det är chefredaktören för den digitala 

SILC-finansierade tidningen ”Miscelaneas de Cuba”, som misstänks ha förskingrat runt 150 000 kronor. 

Ärendet ligger hos Ekobrottsmyndigheten. SIDA är mycket förteget om saken. Den misstänkte heter Osvaldo 

Alfonso Valdes.  
 

Medarbetare i både Sverige och Kuba undrade varför de inte fick någon lön, samtidigt som de kunde se på 

Facebook hur chefredaktören reste runt i världen och lade upp den ena semesterbilden efter den andra. 

Mannen kom till Sverige 2005 och fick då asyl. Han har medgett att han ”använt pengarna på fel sätt”. Flera 

källor vittnar om att det förekommit slarv och oklarheter i tidningens administration under en längre tid.  
 

Martin Ängeby, SILC:s generalsekreterare, säger att verksamheten vuxit på senare år och att det inte längre är 

SIDA som finansierar tidningen. Dock vill Ängeby inte visa några dokument. ”Vi uttalar oss aldrig i detalj om 

vilka som finansierar oss. PAO-stödet motsvarar ungefär en tredjedel av vår omsättning. Resten kommer från 

liberala stiftelser, egna insamlingar, Svenska institutet, Forum Syd och organisationen Freedom House”. Det 

sistnämnda är en organisation i USA, finansierad av USA:s regering via ”National Endowment for 

Democracy”, närstående CIA.  Ängeby förklarar att SILC är mycket nöjd med det exilkubanska 

tidningsprojektet som de har stött sedan 2006.  
 

Osvaldo Alfonso Valdés har efter skandalen avsagt sig sin post som chefredaktör och han står inte längre med 

på listan över de 10-talet redaktionsmedlemmarna. Chef för publikationen är nu Kubafödda Mileydi 

Fougstedt.  
 

Alfonso uppger att han började sin bana i Criterio Alternativo, som senare blev ”Kubanska Liberala 

Demokratiska Partiet”, där han blev ordförande. Som sådan fick han träffa rader av utländska diplomater på 

hög nivå. Bland annat från Mexiko, USA, Tyskland, Kanada, Sverige, Schweiz, Belgien, Spanien, Tjeckien, 

Polen och Österrike. 2003, i samband med USA:s invasion av Irak, och inför president Bushs hot om att 

invadera Kuba, arresterades Alfonso tillsammans med ett 70-tal andra ”dissidenter”. Vid rättegången gjorde 

Alfonso avbön, vilket visades av kubansk TV. Han medgav att ”vi har på ett eller annat sätt tjänat USA:s 

intressen.” Han blev därmed impopulär bland sina partikollegor, trots att han senare tagit tillbaka sin avbön.  
 

Han frigavs redan 2004 och kom till Sverige ett år senare, där han beviljats uppehållstillstånd. Här började han 

arbeta för “Misceláneas de Cuba”, vilket alltså nu verkar vara ett avslutat kapitel. På vimeo kan man se en 

kort, men påkostad, video från flotta kontorslokaler vid Globen, där Alfonso presenterar sig som ”politisk 

analytiker”. Till häftig musik rör han sig i ultrarapid i närheten av Riksdagshuset och gör reklam för 

“Misceláneas de Cuba”s globala lansering. 
 

Också en annan exilkubansk publikation utkommer i Sverige, “Cuba Nuestra”. De två ligger ofta i bråk med 

varandra i tävlingen om anslag från Freedom House, SILC m.fl. SILC inriktar sin verksamhet, förutom på 

Kuba, också på Vitryssland, Ryssland och Ukraina.  
 

Källor: 

http://cubanuestrasemanario.wix.com/cubanuestra 

New York Times nov 7, 2004 

www.payolibre.com 

www.miscelaneasdecuba.net/web/ 

http://vimeo.com/22094883 
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