
René Vázquez Díaz om ”dissidenterna” på Kuba:
”De är splittrade och saknar politiskt program. Dissidenterna är skapade av USA 
och utgör ingen demokratirörelse. De har inget som helst stöd av befolkningen 
eftersom de allra flesta kubaner inte vill styras av USA.” 
Detta säger författaren René Vázquez Díaz, exilkuban som lever i Sverige, i senaste numret av tidskriften 
Latinamerika nr 3-2004. Hemsida: www.ubv.se/la

USA ökar desperat anslaget från 7 miljoner till 36 miljoner dollar för att skapa en 
”oberoende” opposition på Kuba! 
Dessa ofattbart stora pengar presenterade president Bush den 6 maj 2004 som en del av USA:s senaste paket-
lösning för att knäcka Kuba. Dessa pengar är enorma summor på Kuba! Ytterligare miljoner ska USA också 
satsa i Europa på propaganda mot Kuba; i Sverige exempelvis på arrangemang som Bok- och Biblioteksmässan 
i Göteborg, seminarier, lobbypåtryckning etc. 

Extremhögern i Miami, CIA, president Bush och hans bror Jeb som är guvernör i 
Florida, sprider lögnpropaganda om Kuba.
Före revolutionen härskade gangsterledare som Lansky tillsammans med USA:s starke man diktatorn Batista 
på Kuba. Dessa gangsters och de som gjorde sig rika på förtrycket – 20.000 kubaner mördades under detta 
förtryck – flydde till Miami när revolutionen med Fidel Castro i spetsen segrade 1959. De lever nu i en revansch-
fylld fantasivärld i Miami och sprider förtalspropaganda mot Kuba som även når hit till Sverige. Deras terror 
riktas ej enbart mot Kuba – 3.478 döda sedan revolutionen 1959 – utan också mot meningsmotståndare i 
Miami, där dessa högerextremister är ansvariga för över 30 bombattentat sedan 1980!

Personer i terroristorganisationer och med CIA-samröre inbjuds till Sverige!?     
Är det möjligt?
År 2003 bjöd Folkpartiet/LUF/SILC in Ramón Colás från Miami. Han är bevisligen medlem i Miamis terror-
organisation Cuban American National Foundation. I Miamis tidningar har man kunnat läsa hur denna organ-
isation CANF öppet har stött terroristaktioner mot civila mål på Kuba, t.ex. mot turistanläggningar. CANF har 
påvisats ge stöd till kända terrorister som CIA-mannen Luis Posada Carriles. I år har Folkpartiet/LUF/SILC 
bjudit in Nancy Perez Crespo, som utpekas som CIA-agent i kubanska källor, men förnekar det. Hon arbetar 
för USA-regeringens propagandasändare riktade mot Kuba. Hon har terrorister som Orlando Bosch i bekant-
skapskretsen, och hon påstår att det är hennes egna pengar som hon fördelar till olika ”oberoende dissidenter” 
på Kuba t.ex. till Raúl Rivero. 

• Visste du att Kubas skolor är kostnadsfria inkl läromedlen, också på universiteten, där studentbostäderna 
är kostnadsfria. Dessutom får studenterna stipendier.

• Kuba har två TV-kanaler helt ägnade utbildning!

• Visste du att Kuba har ett utbyggt nät av en familjeläkare per ca 120 hushåll!

• Visste du att sjukvården, inkl ordinerade mediciner, är kostnadsfria på Kuba.

• Visste du att år 2002 byggde Kuba ut nya stora tryckerikomplex, och satsade dessutom på nya tryckerier 
i provinserna för lokal utgivning, så att produktionen är uppe i 3,36 bokvolymer per år och invånare. Att 
jämföras med UNESCO:s tillgängliga statistik för 1991-1994; Europa 3,68, Argentina 1,43, Uruguay 
0,62 och Chile 0,14.

• Känner du till Havannas stora årliga bokmässa med ca en halv miljon besökare, över tre miljoner sålda 
böcker. OCH efter huvudstaden går bokmässan på turné till 30 städer i provinserna!

• Visste du att Kubas fria och hemliga val är ett personvalssystem, där det är förbjudet enligt lag för 
kommunistpartiet att delta. Folk diskuterar, nominerar och väljer de personer de har förtroende för.

• Kuba ska jämföras med andra länder i tredje världen! Då förstår man varför kubanerna försvarar sin 
revolution, som utsätts för så mycket förtal från högern och deras medier! 

1959 - 2004 har Kuba gjort underverk !
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USA-regeringen vill åter göra Kuba till en lydstat. 
I över 40 år har USA agerat för att inrätta en USA-anpassad regim på Kuba; ekonomisk blockad, invasionsförsök, 
terror, biologisk krigföring, mordförsök på Kubas ledare, propagandakrig. Svart på vitt säger man att allt ska 
privatiseras, att gamla USA-bolag ska ta över. 

Här i Sverige har vi lagar mot landsförräderi – Kuba har det också! 
Vår svenska brottsbalk kapitlen 19 och 22 säger att den som ger bistånd åt fienden döms för landsförräderi med 
straff upp till livstid. Den som träder i förbindelse med fienden och förbereder landsförräderi då riket hotas av 
krig, ockupation eller fientligheter, skall dömas till ansvar även om fientligheter inte utbrutit. Kuba har liknande 
lagar mot landsförräderi. De som dömdes förra året bevisades entydigt vara landsförrädare.

Folkpartiets snack om politiska fångar på Kuba är bluff!
Det var ett nät av över 70 landsförrädare som avslöjades på Kuba 2003. 
De dömdes för att ha tagit emot instruktioner, utrustning och betalning från fientlig främmande makt och följt 
instruktionerna för att t.ex. producera material åt fiendens propagandakrig. De samlade också in information 
åt USA om utländska företag på Kuba, så att USA kunde hota dessa för att sluta göra affärer med Kuba. I 
Sverige hade vi dömt dem på liknande sätt med våra lagar om landsförräderi. En s.k. ”oberoende journalist”  
gavs en kamera med film för att fotografera hus där Kubas ledare bodde, ett uppdrag som endast kan tolkas 
som förberedelse för mord eller militära aktioner. Tolv kubanska regeringsagenter hade infiltrerat dessa 
smågrupper betalda av USA (även vissa svenska organisationer är inblandade!) och avslöjade alltsammans! 
Bevisen (dokument, foton, rapporter, vittnesmål etc) har presenterats för  västvärldens press, men tystats ned 
av de stora medierna.

En av ”dissidenterna” Raúl Rivero tillsammans 
med USA:s förra chefsrepresentant i hennes 
residens i Havanna.

Chefen för USA:s intressekontor i Havanna, James 
Cason (till vänster), bildar ”Liberala Ungdoms-
förbundet på Kuba”.

Folkpartiets SILC:s representanter 
tillsammans med en representant 
från USA:s terrororganisation Cuban 
American National Foundation 
(CANF) och Washingtonfinansierade 
Freedom House med bl.a. CIA-agen-
ten och terroristen Frank Calzón i 
ledningen. Bilden tagen från CANF:s 
hemsida.
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http://www.canf.org/es/noticias-FNCA/ramon_humberto_colas_en_suecia.htm


