
Raul Rivero och SILC

Mörkläggning
av USAs aggressionspolitik och dess detaljerade planer på

maktövertagande på Kuba.

SILC, Folkpartiets Internationella Centrum, lanserar boken
"Mörkläggning" av  ”oberoende journalisten” Raul Rivero.Titeln
är relevant, men inte för att dess skrönor skulle avslöja något
om Kuba, utan för att den ingår i den totala mörkläggningen
av USAs folkrättsvidriga aggressionspolitik mot Kuba (det
media inte vill beröra finns öppet på USA-regimens hemsida
www.state.gov/p/wha/rt/cuba).
Rivero tillhörde de 75 personer som 2003 dömdes för medverkan
- mot betalning - i USAs planer på att störta Kubas regering, i
samarbete med USAs intressekontor på Kuba, SINA. Han
benådades för två år sedan av hälsoskäl, ”leverproblem”.
SILC ska med ca 4 miljoner av SIDAs biståndsanslag verka för
demokrati i u-länder. En stor del går till propaganda för att
skapa opinion för USAs systemskifte på Kuba och till USA-
finansierade organisationer (nålpengar så klart jämfört med  i
Bush-planens 80 miljoner US-dollar). De kan räkna med
utrymme i de liberala tidningar som dominerar dagstidnings-
världen i Sverige, samt STV och SR.
I den USA-ledda världsordningen verkar det nu vara rumsrent
även i Sverige att medverka till att störta obekväma regeringar
i svagare länder. Anfallskrig, ockupation, hemliga fångläger,
tortyr, tiotusentals civila dödsoffer, hemlig avlyssning, lögner,
medborgarspioneri, avrättningar, rasism, brott mot den egna
grundlagen och mot internationell rätt – inget tycks lägga
hämsko på tilltron till USAs demokratiska syften.

SILCs ”oberoende” diversearbetare

2003 bjöd SILC in en person från Miami som bevisligen var
medlem i Cuban American National Foundation, CANF,
paraplyorganisation för ett dussintal antikubanska terrorist-
grupper  i Miami. 2004 års ”oberoende” på besök i Sverige var
Nancy Perez Crespo som från Miami sköter förmedlingen av
pengar från USAID och NED (båda stödde också försöken att
störta Chavez i Venezuela)  för tillverkning av nidartiklar, som
hon distribuerar över världen. Och 2005 var det Raul Riveros
tur, också närstående CANF och dess spanska filial.
Om de ”oberoende journalisterna” sade John Virtue, chef för
International Media Center i Florida, i Miami Herald 060219:
”Med USAID-pengar erbjöd vi kurser till den oberoende
journaliströrelse som startades på Kuba 1990. 1999 var vi uppe
i hela fem kurser och 2002 genomförde vi ett underjordiskt
seminarium på Kuba (i SINA-chefens residens ö.a.). Nu håller
vi videokurser på SINA. Vi har registrerat 207 journalister på
Kuba. Omkring 100 är aktiva som skribenter, och ett 50-tal mer
sporadiskt. De flesta var inte journalister när de började. Vi
arbetar med CubaNet och sprider deras historier, ett tiotal
artiklar i månaden."

USA värvar Europa mot Kuba och

Venezuela

I maj 2004 lanserade Bush-regimen en kraftig upptrappning av
aggressionerna mot Kuba och avsatte ett 20-tal miljoner dollar
för att värva internationellt stöd, framför allt bland regeringar,
massmedia och organisationer i Europa. I juli i år ökades
anslaget till 39 miljoner, och lika mycket till den ”inhemska
oppositionen”. Syftet är bland annat att avskräcka turister från
att resa till Kuba. Reportrar utan gränser, RUG, får en särskild
eloge för detta i Bush-planen för återkolonisering av Kuba.

Pengarna går också till internationella konferenser. Carlos
Gonzalez med historiska band till Pinochets säkerhetstjänst,  är
språkrör för ICDC, ”Internationella Kommittén för Demokrati på
Kuba” som officiell organisatör. Han förklarar att syftet är att
driva fram internationella påtryckningar mot Kuba och Venezuela.
Bland de internationella gästerna återkommer f.d (?) CIA-
agenten Carlos Alberto Montaner, numera ordföranden i
”Union Liberal Cubano” och några latinamerikanska f d
presidenter, bl a Panamas Mireya Moscoso som för två år
sedan benådade "Latinamerikas Bin Laden", Posada Carriles.
Hon är anklagad för ekonomisk brottslighet i sitt hemland och
har bosatt sig i Miami. Flera ledande kuppmakare från Venezuela
skulle också delta samt USAs f d utrikesminister Albright.
Efter Prag och Tallin hölls senaste konferensen i Sveriges
riksdagshus i februari 2006.  Bland de inbjudna fanns minst en
medlem i CANF. Han tillhör de som i augusti 2003 krävde skärpt
krigföring mot Kuba och blev bönhörda. Enligt Miamis  El
Nuevo Herald deltog Frank Calzón med egen praktisk
terroristerfarenhet. SILC välkomnade öppet CANFs medverkan.

Raul Rivero tillsammans med chefen för USAs
intressekontor i Havanna, i hennes residens.
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CANF är en av de mäktigaste lobbygrupperna i USA. De  spelade
stor roll i de manövrer i Florida som förde W Bush till makten
2000. CANF var djupt inblandad i USA:s smutsiga krig i
Centralamerika och i Iran-Contras affärens vapen- och
knarksmuggling.  CANF är paraplyorganisation för ett dussintal
terroristgrupper i Florida. Flera av styrelsemedlemmarna har
aktivt deltagit i deras beväpning.
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Uppdatering av Bush Kuba-plan

Öppen krigsförklaring,
hemlig åtgärdsplan

Bush-planen antogs i maj 2004 med ett detaljerat program
för att under USA -ledning – ”guvernören” tillsattes 2005 -
återprivatisera Kuba, upplösa jordbrukskooperativ, vräka
bönder, återta flerfamiljshus och kasta ut de som inte betalar,
avskaffa pensioner och socialbidrag, sälja ut skolor, sjukhus
och läkemedelsindustri och som prioriterad åtgärd införa en
USA-styrd ”professionell” polisstyrka.

För propagandakriget som ska tillverka internationellt
samtycke för ”övergången” anslogs 59 miljoner extradollar
2004. Resultatet efter två år är allt aktivare kampanjstöd från
regeringar, politiska partier och medier i EU, inte minst i
Sverige. De USA-stödda grupperna på Kuba har mång-
faldigats genom delning men förblir helt utan folklig förank-
ring ochstöd. Så USA tar nya tag på samma  väg.

I juli i år presenterade utrikesminister Rice en uppdate-
ring av Bush-planen. Den ökar anslaget för opinionsbild-
ning och undergrävande verksamhet till 80 miljoner och
trappar upp den ekonomiska krigföringen och inskränkning-
arna av de medborgerliga rättigheterna i USA.

De 80 miljonerna har också stärkt anklagelserna om
USA-finansiering av ”oppositionen”. En av de i utlandet
mer namnkunniga, Elizardo Sanchez, försökte värja sig.
Han sade sig "inte betvivla USAs goda vilja" men beklagade
att pengarna stöder de som kallar dem femtekolonnare.
Marta Beatriz Roque, tackade däremot för ”det generösa
stödet ...  vi behöver dollarna för att kunna utveckla arbetet
härl.” Sverigebaserade Maeliz Orrego (fp) håller  med.

Ett nytt inslag är en hemlig åtgärdsplan som inte kan
offentliggöras av ”nationella säkerhetsskäl” och för att säkra
dess ”effektiva genomförande”. Mot bakgrund av historisk
erfarenhet kan det handla om terrorangrepp från Miami,
mordförsök på kubanska ledare, anklagelser om massför-
störelsevapen, försök att provocera fram oroligheter för att
rättfärdiga en militär intervention etc.

CANF uppmanar  i sin tur  kubanska militär att göra
statskupp och ”bilda en civil-militär övergångsjunta”.

Särskild spionchef för Kuba och Venezuela
Den 21 augusti utnämdes en särskild ”mission manager” för
samordning av USAs spionage och aktioner mot de två
länderna. Denna förstärkning av CIAs verksamhet kopplas
till den hemliga bilagan. Den tros handla om att skapa kaos,
installera en USA-regim och sedan så fort som möjligt slå ut
all möjlig politisk ledning för det omfattande folkliga mot-
stånd man räknar med (”Det kommer inte att bli lätt”, sa
Bush). Den USA-ledda polisstyrkan ska omedelbart sättas
in mot ”regeringssympatisörer, listan är lång”.

Den republikanske senatorn Lincoln Diaz-Balart,  CANF,
uppgav till Miami Herald att CIA redan börjat registrera
kubaner som deltar i protester mot femtekolonnarna. ”Från
och med nu kommer  de att identifieras och ställas inför USA-
domstol”, sade Diaz-Balart, uppenbarligen med sikte på

annektering av Kuba. Uppgradering av Guantanamobasen
för  en ny omgång ”kombattanter” kan också antas.

Det behövs också en lista med de kubaner som kan antas
vilja delta i detta smutsiga hantverk.  De som hittills är
listade på USAs intressekontor uppgår enligt CIA inte till
mer än högst ett par tusen. Miljonerna ska användas till att
köpa fler.

USAs och EUs förakt för internationell rätt, nationernas
suveränitet och för  mänskliga rättigheter bli allt mer uppen-
bart. De försvaras nu istället av regeringarna i Latinamerika.
Generalsekreteraren i Amerikanska Staternas Organisation,
José Miguel Insulza, tidigare Chiles utrikesminister, sa vad
kollegorna i EU inte vill säga om USAs ”övergångsregering”
för Kuba: ”Det finns ingen övergång, och det är inte ert
land!”

Osvaldo Alonso, till vänster, under imperieörnens
skyddande vingar i SINA-chefens residens i Havanna. Också
dömd för "brott mot riktes säkerhet" 2003. Bosatt i
Sollefteå aspirerar han på ministerpost under USA-
guvernören Mc Carry. Till höger hustrun, "en av våra största
framgångar", enligt chefen för International Media Center i
Florida (se andra sidan).

Rodolfo Frometa, ledre för paramilitära Comando F4, under
en presskonferensn (sic!) i Miami i augusti 2006.  Han upp-
gav att gruppen förfogar över träningsläger i flera central-
amerikanska länder för de väpnade planerna mot Kuba.
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