
Årets kubanske

”dissident” på

bokmässan

SILC, Folkpartiets biståndsorganisation, lanserar  Raul Rivero
som årets kubanske ”dissident”. Han tillhörde de 75 personer
som 2003 dömdes för medverkan - mot betalning - i USAs
planer på att störta regeringen på Kuba. Han benådades i
december 2004, av hälsoskäl. Vid frigivningen gav han långa
intervjuer i El Pais, CBS, El Nuevo Herald, El Mundo:
”Jag är ingen konspiratör eller betald agent för USA, men jag
hyser respekt för landet och förordar dialog”. Rivero trodde
inte att hans frigivning kom sig av några påtryckningar på
kubanska regeringen. Men inte heller att skälet var hans
hälsoproblem. Men han erkände diagnosen "leverproblem".
”Arresteringen var en brutal chock, och de första månaderna
var  svåra, men även då fick vi daglig läkarvård.” Under sin
fängelsevistelse hade han haft tillgång till litteratur och skrivit
en diktsamling. Rivero försvarade i intervjuerna sin rätt att
besöka utländska ambassader, men menade också att det var
ett misstag att springa ut och in på USAs intressekontor och
be om saker. Särskilt korkat var det att fira en ”journalistdag”
i USA-”ambassadörens” residens.
Efter några veckor på Kuba reste Rivero till Spanien. Därifrån
kommer han till Svrige för att presentera sin bok ”Prueba de
Contacto”. Sedan ska han till Tallin för att delta i en USA-
finansierad ”Internationell Konferens för ett Fritt Kuba2.
SILC kan nog räkna med massmedial uppmärksamhet kring
årets gäst. DN t ex har visat stort intresse för att publicera de
USA-finansierade ”oberoende” journalisterna.  Inför förra årets
bokmässa var det en stort uppslagen skröna om åldringsvården
på Kuba. I  augusti i år den om att José Martís samlade verk
skulle vara förbjuden litteratur.  Denna propagandaproduktion
har under alla år styrts från USA. I maj 2004 meddelade State
Department att den öppna finansieringen skulle öka från 7
miljoner dollar till ofattbara 36 miljoner per år. Miljoner skulle
också satsas på kampanjer i Europa, allt enligt rapporten:
www.state.gov/p/wha/rt/cuba/commission/2004/c12237.htm

Förra årets SILC-gäst var CIA-agent,

2003 års medlem i terroristorganisation

SILC ska med ca 4 miljoner av SIDAs biståndsanslag verka för
demokrati i u-länder, och använder en del av dessa pengar för
att stödja USA-finansierade organisationer på Kuba i syfte att
bereda marken för USA-styre.
Förra årets ”dissident” på bokmässan var Nancy Perez Crespo.
Hon utpekas som CIA-agent och sköter från Miami förmedlingen
av pengar USAs  AID och NED (båda stödde också försöken att
störta Chavez i Venezuela) till s.k. dissidenter på Kuba mot
tillverkning av nidartiklar om landet, som hon distribuerar över
världen. Till bokmässan 2003  bjöd SILC in en person från
Miami som bevisligen var medlem i den terroristbesudlade
Cuban American National Foundation, CANF, med säte i Miami.

USA värvar Europa mot Kuba.

Nu också med Venezuela i siktet.

Enligt beskedet i maj 2004 avsätts ett 20-tal miljoner dollar
också för att värva internationellt stöd för USAs planer, framför
allt bland regeringar, massmedia och organisationer i Europa.

Syftet är bland annat att avskräcka turister från att resa till
Kuba. Där ingår också att arrangera internationella konferenser
i ämnet. Den första ägde rum förra hösten i Prag.
I år blir det i Tallin, 13-14 oktober, med i stort sett samma
deltagare. Carlos Gonzalez med historiska band till Pinochets
säkerhetstjänst,  talesman för täckorganisationen, Internationella
Kommittén för Demokrati på Kuba säger att syftet är att
”analysera mänskliga rättigheterna på Kuba och i Venezuela”
och driva fram  internationella påtryckningar mot regeringarna.
Enligt Gonzalez kommer parlamentariker från Estland, Lettland,
Littauen, Sverige och Polen att delta tillsammans med diplomater
från dessa länder.  Förra året deltog SILC. Bland de internationella
gästerna finns f.d (?) CIA-agenten Carlos Alberto Montaner,
numera ordföranden i ”Union Liberal Cubano” och några
latinamerikanska f d presidenter, bland andra Panamas Mireya
Moscoso som för ett år sedan benådade terroristen och
massmördaren Luis Posada Carriles. Hon är numera anklagd
för ekonomisk brottslighet i sitt hemland och har lämpligen
bosatt sig i Miami. I år ska också flera av de ledande
kuppmakarna från Venezuela delta tillsammans med USAs f d
utrikesminister Madeleine Albright och f d FN ambassadör
Jeane Kirkpatrick.

Raul Rivero tillsammans med chefen för USAs
intressekontor i Havanna, i hennes residens.
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