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Enkelt å reise til Cuba

Cubas Ambassade
Oscar de los Reyes Ramos

Oscarsgate 78 B,  1. etg., 0244 Oslo
tlf. 2308 3260   faks: 2308 3261 e-post: enoruega@online.no

www.embacuba.no/consulado

Turistvisum
Som turist trenger du et turistvisum.

Send på mail til
teenger2@online.no 
eller post
Terje Enger, Grimesvingen 7, 
2866 Enger:

• Adresse og telefonnummer

• Kopi av relevante sider i passet
(passnr. og navn)

Faktura på kr. 475,- vil bli tilsendt.
Du kan overføre pengene til 
bankkonto 0539 59 97426
(Cubaforeningen) 

Merk betalingen med hvem den 
er for.

Visum sendes pr. post
Gjelder for forretningsreisende, 
journalister, studenter, folk med 
familie i Cuba og andre som ikke 
reiser som turister.

1. Innledning av prosedyren:
- send faks til eller brev til Cubas 
ambassade (se over for adresse)
- kopi av relevante sider i passet 
(passnr. og navn)
- navn på dem du ønsker å besøke
- dato og varighet for besøket

2. Fyll ut visumformularet du mottar 
fra ambassaden, og vedlegg et 
passfoto. Dette formularet må du 
sende i posten, og på forhånd på 
faks.

3. Om du ønsker visumet tilsendt 
med post, sender du passet ditt 
rekommandert sammen med 
søknadsskjemaet du fikk fra 
ambassaden og kopi av betaling 
for visumet. I tillegg må du ved-
legge frankert konvolutt 
(rekommandert) for tilbakesending 
når du får visum.

4. Visumsøknad må gjøres 30 dager 
på forhånd.

Kostnaden ved visum vil bli opplyst av
konsulatet. Betalingen for dette gjøres
til bankkonto 7058 05 79556 eller med
bankremisse. Bestill søknadsskjema
ved å sende adressert og frankert
svarkonvolutt, og du får skjema til-
sendt (se over for adresse).

Bemerk:
Du kan søke om visum ved direkte

henvendelse til Cubas ambassade

(adr., tlf. og faks: se ovenfor).

Åpningstider fra kl. 09.00 til 12.00,

mandag - torsdag. 

Juli og august stengt.

Kontakt Cubaforeningen

www.cubaforeningen.org

cubaforeningen@gmail.com

CUBASENTERET
er stedet om du ønsker

OPPLYSNINGER I
FORBINDELSE MED CUBA

• om feriemål (herlige badestrender,
dykking, surfing, fisking, fjell-
vandring m.m.)

• som «base» for andre reisemål i
Karibia eller Mellom-Amerika

• for studier (spansk, musikk, kultur
m.m. universitet, høgskole)

• for forretningsreise, konferanser, 
seminarer m.m.

• for helseturisme
• for temareiser
• for abonnement på cubanske tids-
skrifter

• for den årlige arbeids- og studie-
brigaden

• for solidaritetsarbeid, hjelpe-
prosjekter m.m.

• om Cubaforeningen i Norge
• og generelle opplysninger

Her kan du også få kjøpt
cubansk litteratur m.m.

Cubaforeningen i Norge
Grønland 12, 
0188 Oslo

www.cubaforeningen.org
cubaforeningen@gmail.com

Kto. 7874 06 88315
Humanitær hjelp: Kto. 0540 07 42776

Redaktør/kontakt:
E-post: teenger2@online.no

Telefon: 41 60 42 87

2 CUBA NYTT  1-2019

Den Cubanske Revolusjonen fyller 60 år ....................................4
Endelig løsning i Venezuela? .................................................. 6
Nok en løgn......................................................................... 6
Fremmed fugl i hjemlig landskap............................................. 7
Festtalen ved 60-års jubiléet for revolusjonen ...........................8
Venezuela bryter den diplomatiske forbindelsen til USA ...............9
Venezuela og USA’s regionale strategi......................................10
Trondheimskonferansen 2019 .................................................11
Legenden Che Guevara ......................................................... 11
CIA: erdens største terrororganisasjon!....................................12
Millioner Haitianere tar til gatene ..........................................16
Raul Castro advarer USA!.......................................................16
La Familia ...........................................................................17
Eva Kuittu - professora og politisk aktivist ..............................17

Rettferdighet for hvem? ........................................................18
Lulas skjebne – og Brasils .....................................................19
Den nordiske solidaritetsbrigaden til Cuba ...............................20
Tornado rammet Havana........................................................21
Josè Ramón Fernàndez, helt og kommandør, er død ................. 21
41.755 mord i Colombia i 2018 ..............................................22
G20 og vårt America.............................................................23
Cuba oppsummerte sine tall for spedbarnsdødelighet ................23
Hvem er det som ikke liker at USA taper? ................................25
El bloqueo interno: "Fantasien er alle problemers mor" .............26
Forklaringen .......................................................................26
Arbeids- og studiebrigade til Cuba .........................................27
Havanna - 500 år!................................................................28

Innhold

I redaksjonen: Horacio Farinas C.
Terje Enger

Layout og trykk: Welten Design AS 
IT Grafisk AS



CUBA NYTT  1-2019 3

Leder

Så mange løgner og 
så mye falskhet
Hvordan er det mulig å forstå at vanlige 
mennesker som har levd i relativ ro og velstand
i venstreorienterte land nærmest i flokk og
følge stemmer inn i styre og stell folk som vil
det motsatte av det de er tjent med?
Venstrebevegelsen i Latin-Amerika økte handel
og utvikling dem imellom, institusjoner basert
på byttesystemer og samarbeid som ALBA, Celac
og lignende vokste opp som sopp etter regnvær,
og folkene fikk bedre helse, utdanning, boliger, 
lovverk og sikkerhet. Så, i løpet av kort tid snus
alt på hodet. 

Venezuela har riktignok lenge hatt en USA-eid
særdeles aggressiv opposisjon som opererer som
en væpnet motstandsbevegelse og bøllegjeng, 

noe Cubaforeningens medlemmer og andre faste 
lesere av dette bladet er godt informert om.
Men det handler som så ofte om USA og deres
påvirkningskraft. De tvinger, manipulerer og
bestikker politikere, dommere og presidenter,
finansierer paramilitære bander og begår 
systematisk brudd på folkeretten når det gagner
deres hensikter. 

Det aktuelle målet i Latin-Amerika nå er å legge
under seg det de beskriver som «ondskapens
sentrum», Venezuela, Nicaragua og Cuba. 
I Cuba Nytt nr 2 20128 publiserte vi «USAs
plan for regimeskifte i Venezuela». Det som
skjer der og i andre land hvor USA er bekymret
for folks ve og vel er beskrevet der, og praksis
stemmer med planen. 

På det åttende toppmøtet i Americas var
Maduro nektet adgang, Cubas og Bolivias 
plasser var gitt til dissidenter fra disse landene,
sluttdokumentet var allerede ferdigforhandlet
før møtet etter ordre fra Perus president Martin
Vizcarra og USAs president Donald Trump. 

Går sånt an? Ja, det går fint. Det tok EU tre
dager å bestemme seg for at det er best at USA
tar vare på den Venezuelanske olja så ikke den
antatt udugelige Maduro søler den bort.

CUBAFORENINGEN I NORGE GRATULERER DET CUBANSKE FOLKET

Den cubanske revolusjonen i 60 år

Cubaforeningen feiret dagen 23. januar på Sagene Samfunnshus med
stor fest og mange gjester. Det ble servert god mat og valgfritt drikke,
og det var høy stemning til langt på kveld. Det var lotteri med mange
fine premier så noen fikk med seg noe hjem også. 

Lokalet var pyntet med cubanske flagg og helter. Ambassadøren vår
Oscar holdt en tale og Ane Hoel holdt festtalen. Det var en viktig tale 
med tanke på den tiden vi lever i. Du kan lese den her i bladet. 
Vår mann i Havanna har også vært på brigade. 
God lesning, og god fornøyelse.

Terje Enger - Redaktør

Etter 12 timer med harde
kamper hadde Batista og 
hans gamle venner forlatt
Cuba, Fidel Castros revolusjo-
nære styrker erklært seier for
Cubas folk og revolusjonen
var et faktum. 

For 60 år siden ledet 
Che Guevara en gruppe 
geriljarebeller i et angrep på 
Batistas hær i Santa Clara. 

1959 - 2019
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Brasilianeren Frei Betto hyller Den Cubanske Revolusjonens 60 år 
i en stor artikkel i Granma 8. januar 2019. Født i Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasil, studerte journalistikk, antropologi, filosofi og
teologi for å ende opp som dominikaner munk. Han er en glitrende
intellektuell med 59 bøker bak seg. Han fikk den litterære hoved-
prisen i Brasil for sin bok "Bautismo de sangre" i 1985, og i 1986
ble han kåret til årets intellektuelle  av Unionen av brasilianske

forfattere. I 1987 mottok han 
menneskerettighetsprisen av
Fundacionen Bruno Kreisky i Wien.
Fra 1991 til 1996 var han rådgiver
for Den svenske fundacion for 
menneskerettigheter. 

Da jeg første gang kom til Cuba i 1997, ble jeg oppmerksom på Frei
Betto som da hadde vært på 27 besøk på Cuba. I januar 1998 kom den
første paven på besøk til Cuba, Juan Pablo II. Dette var Spesial-
perioden, og USA ble utolmodig og mere og mere blodtørstig på den
lille naboen enn noensinne. Helms-Burton-loven trådde i kraft i 1996 
og truet hele verden hvis de handlet med eller hjalp Cuba. Pavebesøket
ble en stor diplomatisk seir for Fidel Castro. Det ble plutselig helt 
umulig for et krigersk USA å angripe et Cuba på sitt svakeste. En av 
bakmennene, de skjulte hjelperne, som fikk i stand dette besøket, var
frigjøringsteologen Frei Betto, en bra mann. 

I min omtale av Revolusjonen følger jeg temaene til Frei Betto, men
ordene er mine, i tilfelle at noen skulle finne på å kalle meg ytterlig-
gående. I Norge er det bare enfoldigheten og dumskapen som er frem
herskende i forholdet til Cuba og USA.

Fullkommen kontroll over Amerika
I 1958 hadde USA en fullkommen kontroll over Amerikas 35 land. 
Den første januar 1959 dukket det opp noen skjeggete menn som jaget
Tio Sam bort fra Dronningen i Antillene. Dette var et dårlig eksempel
som måtte viskes ut av historien. President Eisenhower gav ordre til sin
kriminelle visepresident R. Nixon om å drepe Fidel Castro og ødelegge
Den Cubanske Revolusjonen uten at det kom flekker på hans rulleblad,
og at mordene ikke kunne føres tilbake til presidenten. 

Morderorganisasjonen CIA mobiliserte og trenet tusener av leiemordere,
mange av dem av cubansk opprinnelse, som sammen med USAs sjø-
stridskrefter, marine og flyvåpen ble satt inn i angrepet på Cuba i april
1961, Grisebukt invasjonen.

1961 var for Cuba året for den store alfabetiseringskampanjen, da en
million cubanere som hadde vansmektet under USA, skulle lære å lese
og skrive. Invasjonen gikk dårlig for USA, og deres styrker var ned-
kjempet på 72 timer. Cuba satt igjen med 1199 leiemordere, som USA 
til slutt måtte betale for å få ut, den første terrorerstatning de måtte 
betale. 

Grisebukta fiaskoen og Casa Blancas fiendtlighet til Cuba skapte allian-
sen med Sovjetunionen. På 3 år hadde noen skjeggete karer løftet
spørsmålet om frihet og selvstendighet for ei øy i Karibia opp på 
øverste hylle i verdenspolitikken.

Videreutdanning av leiemordere til terrorister
USA måtte nå videreutdanne sine mislykkede leiemordere til terrorister,
og er det noe USA er flinke til, er det terrorisme, som de har drevet 
i 243 år. Operasjon Mangosta ble satt i gang av president John F.
Kennedy i februar 1962 med økonomisk og politisk blokade og terror
som kostet over 3500 cubanere livet og skadet over 2000 mennesker 
for livet. Kennedy ble myrdet året etter av en leiemorder, 22.11.1963.
Kennedy-mordet er aldri oppklart, det er aldri reist rettsak. 

For USA gikk det dårlig med drapet på Fidel Castro med 638 drapsplott
på Fidel, han døde i senga si med familien rundt seg 24. november
2016, 90 år gammel. Han overlevde 10 okkupanter i Det hvite hus, 
presidenter som autoriserte terroristaksjoner mot Cuba, det cubanske
folket, Fidel Castro og Den Cubanske Revolusjonen. Presidentene i 
kronologisk orden:
Eisenhower, terrorist
Kennedy, terrorist
Johnson, "Vi drev AS mord i Latin-Amerika og Karibia."
Nixon, massemorder
Ford, måtte avløse massemorderen
Carter, kjempet hardt for å redusere CIAs drap til 1500 pr år
Reagan, flink til å lese manus, Contras, dømt i FN-domstolen
Bush, padre, den onde mannen, dekorerte offiseren som skjøt ned 
et Iransk passasjerfly med 299 mennesker om bord i internasjonalt 
luftrom
Clinton, mannen uten sex med kontorassistenten, bare falatio
Bush, hijo, rådgiverne fikk frie hender
Alle kvalifiserte krigsforbrytere. 

Blokaden endte opp med oktober-krisa i 1962 med atombombetruslene.
Lufta gikk til slutt ut av atombombetruslene og den unge president
Kennedy begynte til slutt å snakke om fredelig sameksisten og fred. 
Men hans terroristaksjoner mot Cuba fortsatte. 

Berlin-muren forsvant i 1989. Det viste seg vanskelig å beskytte et delt
folk mot vestens propaganda. I dag bygger USA Mexico-muren for å
holde fattigfolket borte. Etterat USA i over 200 år har plyndret Karibia
og Latin-Amerika, vil ikke USA vite mere av disse fattige og plagede
menneskene. Det forteller alt om USA, og det er på høy tid at verden
forstår det. 

Kirken og folket
Forholdet i Karibia og Latin-Amerika til den katolske kirken har vært
smertefullt, kirka har vært lojal mot makta. På Cuba fortsatte det inn i
Den Cubanske Revolusjonen med det resultat at halvparten av paterne
ble anklaget for samarbeid med CIA. Fidel Castro gjorde reint bord. 
Det er en stor historie som kan leses i "Operación Peter Pan", og det
forteller og forklarer mye av engasjementet i Elian-saken som kom 
40 år seinere. 

Da Juan Pablo II i 1998 kom til Cuba, var det både en erkjennelse av
fortidas feilgrep og å våge og gå inn i en brennbar situasjon for en svak
nasjon mot en supermakt. Han ble ikke alene Juan Pablo II, i 2012 kom
Benedicto XVI. Et personlig minne fra det besøket var at han bodde i
mitt nabolag 3 minutters gange til NUNCIATURA APOSTOLICA som betyr

Den Cubanske Revolusjonen fyller 60 år

Frei Betto
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Embajada de la Santa Sede. Vår store gate Avenida 31 ble sperret for
trafikk, en 6 felters avenida med paralelle gater på begge sider. Det ble
underlig stille i 3 dager, og da Benedicto reiste var gatene fulle av folk
på begge sider, og i hagen vår som er på en liten høyde, ble det stapp-
fullt av folk. 

I 2015 kom Papa Francisco, argentineren, nærmest en slektning av
Ernesto Che Guevarra, vår store revolusjonshelt, som den tredje paven
på Cuba-besøk. Det var hyggelig. 

Casa Blanca lytter ikke, men er i alenegang med krigsforbryterstaten
Israel mot hele verden. Ved siste avstemning over USAs økonomiske,
finansielle og komersielle blokade av Cuba i FNs hovedforsamling ble
disse 2 krigsforbryterstatene nedstemt av 189 av verdens nasjoner.
Verden har fått nok av USA. 

En feig krigernasjon, men en stor krigsprofitør
I Spesialperioden fra 1990 til bunnåret 1995 og videre maktet Cuba 
å tilpasse seg den nye situasjonen alene, en imponerende prestasjon. 

Mange falske profeter især i Europa har spådd Revolusjonens undergang.
Nå feirer vi 60 års jubileum med fin stil, et begeistret folk og støtte 
fra det store flertall av verdens folk. 

Mange spør hvorfor USA ikke bombet og invaderte Cuba med 
konvensjonelle styrker som de gjorde i:
Grenada i 1983
Somalia i 1993
Afganistan i 2001
Irak i 2003
Libya i 2011
Siria i 2017
Niger i 2017
Yemen i 2018

Svaret er enkelt; en krigsmakt som USA kan bombe og ødelegge et land
og en regjering, men ikke et folk. De lærte denne smertefulle leksjonen
i Vietnam, hvor de ble slått av en bondebefolkning. 

I 10 år sturet de over nederlaget, før de våget seg på å styrke sin krigs-
moral med et angrep på et svakt land i Amerika. Et større land ble valgt
bort av frykt for et nederlag igjen, dermed ble ei knøttlita øy i Karibia
valgt, Grenada med drøye hundretusen mennesker. USA klarte å drepe
over hundre mennesker og regimeskifte som det heter. 

USAs 200års historie er korte kriger mot svake nasjoner og stort krigs-
bytte. Ser man på denne krigslista, stopper ikke  krigene; Afganistan 
18 år med krig, Irak 16 år med krig og Libya 8 år med krig og kaos, og
krigsbytte blir borte og gjelda vokser og blir ubetalelig. Dekadensen er
tydelig blant de som skal gjøre "USA great again". USA er på vei inn 
i solnedgangen. Den kan bli langvarig, vanskelig og smertefull.

Cuba møter respekt og beundring over hele verden
Den Cubanske Revolusjonen har stått fram med etiske og moralske 
prinsipper, med ærlige og ryddige mennesker som har høstet respekt og
beundring over hele verden, så svulstig antikommunistisk propaganda
med skjult agenda basert på fordommer virker ikke på andre enn hjerne-
vaskede vasallstater. 
Ingen dør av sult, manglende helsetjenester eller som analfabeter på
Cuba, som har vist en imponerende solidaritet med andre land. Cuba er
et fattig land og av mange betraktet som et land i den tredje verden. 
I Human Development Index er Cuba nr 68 av 193 nasjoner. Cuba repre-
senterer  trygghet og sikkerhet for sin befolkning, for sine gjester og
sine turister som ingen andre land i Amerika eller i andre verdensdeler. 

På 1970-tallet sendte Cuba militære styrker til Afrika for å hjelpe sine
afrikanske brødre i frigjøring fra europeisk kolonialisme og USA-støtte 
til Apartheid-staten Sør-Afrika.

Raúl Castro var den eneste statsleder fra andre land som ble invitert til
å tale ved Nelson Mandelas begravelse fordi Cuba betydde alt for å få
slutt på Apartheid-styret. 

Propagandaen for USA-kapitalismen og konsumismen forurenser hele 
verden.

Leve Den Cubanske Revolusjonen!
H. Boye Svendsen



Caritas Norge tar seg ved Knut A. Lid i Dagsavisen 18.1. igjen av
Venezuela: «Løsingen på krisen er ikke bare humanitær bistand, men
hjelp til å løse den politiske krisen». Lid påstår at Norge har gode
relasjoner til «alle regjeringer på kontinentet uavhengig av politisk
farge» og peker seg ut til å være den gode hjelper. Lid vet kanskje
ikke at USA og EU med Norge på slep har innført dødelige sanksjoner
overfor Venezuela? Norge er med andre ord en del av problemene i
landet. 

Lid skriver at Norge bidro til «en svært
vellykket fredsforhandlingsprosess 
i Columbia». Prosessen var muligens
vellykket, men resultatet er alt annet.

En oppdatering kan være på sin plass:
På instruksjon fra USA stengte Norge
vår ambassade i Venezuela og flyttet
til Columbia. Norge skulle nå organi-
sere fredssamtaler mellom regjeringen
og FARC, Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, den største geriljahæren i
landet. Dette kunne bare skje på Cuba,
det eneste landet FARC kunne tenkes 
å stole på. 

USAs mål var at FARC skulle oppløse hæren og gi fra seg våpnene. 
For å gjøre dette, ble de lovet gull og grønne skoger. 

Den norske Nobelkomite fulgte forslaget om å gi fredsprisen for 2016 til
presidenten i Columbia. FARC fikk ingen ting. Ikke engang det som hadde
vært deres prioriterte krav, jordreform. Fredssamtalene var en felle. 
Den nye regjeringen i Bogota så raskt bort fra både gullet og de grønne
skogene: Ubevæpnede tidligere FARC-soldater blir myrdet i dusinvis av
paramilitære styrker. 

I april 2018 ble det tropiske landet
Columbia medlem av NATO, North
Atlantic Treaty Organisation.

Nå gjelder det å få det til å se ut 
som om Venezuela angriper Columbia. 
Da utløses NATOs artikkel 5. 
Jens Stoltenberg håper kanskje at de
nye angrepsflyene F-35 skal få øve seg
over Venezuela, på samme måte som
han lot norske F-16 fly øve seg over
Libya for å knuse det rikeste og mest
velutviklede landet i Afrika. 

En fredspris kan brukes til så mangt.

Ane Hoel

Endelig løsning i Venezuela?
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Den sperrede broen som du ser på bildet er spredt over hele landet av 
bl. a. riksmediene NRK og TV 2 ledsaget av påstanden om at «Maduro
stenger grensen for humanitær hjelp».  Poenget er fortelle oss at
Venezuelas president plager landets borgere unødig ved å nekte dem 
mat og nødvendighetsartikler og dermed bekrefte disse medienes egne
analyser eller etter plapringer. I hvert fall de to nevnte hevder til og med 
at de bedriver fakta sjekking. Det må i så fall være i Washington. 

Sannheten om denne broen som heter Tienditasbroen er at den aldri 
ble åpnet på grunn av den spente situasjonen med nabolandet Colombia. 
Nå sier USA at de vil tvinge såkalt nødhjelp på Venezuela nettopp ved
disse grensepasseringene for å prøve å splitte de militære slik at de vil 
gå over til Guaido. USA og opposisjonen planlegger et gigantisk medie-
show for å få spredt sitt budskap. De to nevnte og andre riksmedier vil 
nok bidra til det.

Red.

Nok en løgn
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Da Engelen Rafael åpnet øynene den morgenen, visste han straks at solen favner
jorden, at månen kysser havet. 

At jorden kunne være som solen, varm, skapende, fruktbar, en intens prosess for 
blomstene, freden, friheten, for kjærligheten, for sangen i menneskene.

Hav og himmel, sol og strender, en lykke uten begynnelse og slutt, i revolusjonens 
nye menneskesyn.

Bølgene hadde visket ut alle sporene i sanden langs efter strandlinjen, vindens 
skygge hvisket lavt havhestens sang til konkylien, og skorpionen vek ikke fra 
smaragden, der den tidløst speilet hav og himmel.

En magisk virkelighet av tidløst fristilt nærvær ga ham fornyet energi og karismatisk
utstråling.

Smilende lyttet han oppmerksomt til hjertets språk: Jeg gir deg min morgen, jeg gir 
deg min dag, til tørsten og sulten tok bolig i blodets bevegelse og kroppens intelligens.

Musikken strømmet fritt gjennom alle de vidåpne sansene, inderlig, intenst og liden-
skapelig, rytmiske og regelmessige bevegelser som sensuelle kjærtegn for hørsel, for
svette i hudporene, for en empatisk berøring av den bløte, silkeglatte, myke, varme
huden til den vakre unge mulattkvinnen. Selvhenført forførerisk var hun i ett med 
dansen på den enkle åpne amfiscenen, erotisk visuell utstråling av ekstatisk nytelse 
av vellyst reflekterte og speilet en verden som var i dansen, en reise både innover i
seg selv og ut i verden, den magiske realismen i et kroppsspråk som forløste og 
frigjorde selve handlingen i kjærlighetens vesen.

Katamaranen heiste seil, og den gamle hvithårede mannen tok myndig hånd om roret
og navigerte inn i en stødig seilas, forbi to grådige pelikaner, apokalyptiske i stupdykk
mot havoverflaten efter reker og småfisk, mens frekke sjøvante måker saumfor det 
glinsende opprørte kjølvannet efter båten.

Den hvithårede mannen seilte i det skarpe solskinnet med en laber bris i seilene, 
han vinket trygt tilbake mot land, med farkosten i harmonisk vinkel mot horisonten.

Men den gamle mannen var ikke lenger å se, strandlinjen var tom og øde i begge 
retninger, horisonten mellom hav og himmel balanserte uforstyrret.

På hotellet vandret værelsespikene vaktsomt med vætede gulvmopper over slitte blank-
skurte gulvflater.

På den strandvendte terrassen sto smakfullt anrettet en enkel potteplante oppsats for
en frodig aloe vera. Tilrettelagt ved siden av var plassert et enkelt bord med to stoler 
av tilvirket bambus.

Men Rafael ventet ingen, ingen ventet ham, men koppen med nytraktet kaffe dampet
varmt, fra en duftende nylaget aroma.

Han svelget ned den siste skvett kaffe, drakk derefter glasset med isvann og satte det
rolig fra seg på bordet, alt mens lekende barnelatter frigjorde stillhetens buldrende 
nirvana.

Han kastet et vaktsomt blikk på den fargerike frodige papegøyen, fastlenket fra den
høyre klofoten til den rynkede halsen på den store tunge skilpadden, men stadig sakt-
modig vuggende på en pidestall, høyt hevet over begrensningen for sin vingeflukts
bevegelsesfrihet. Den godmodige skilpadden strakte på sin kraftige hals ut av skjoldet,
og rykket i foten på papegøyen.

En aura av skjønnhetens vesen var til stede, anstendig, dannet og verdig nærværende, 
i balanse, harmoni og likevekt, mens han begynte å gå sakte ned den opptråkkede
gangstien mot stranden.

Et par sitrongule sommerfugler svermet urytmisk over tararaco-liljene i det solsvidde
gresset, med energisk utslåtte vinger foruten mål og mening.

Bølgene danset med havets gull, oppriktig frådende i enslags ekstatisk nytelse av 
vellyst, horisonten trakk seg dannet tilbake, som et tidløst fristilt bakteppe, der skylaget
fadet ut alle konturene og linjene i enhver vektløs sammenheng.

Rafael snudde seg et øyeblikk, i det to værbitt solsvidde busser passerte hverandre på
landeveien i bakgrunnen, og en taxi tutet gjenkjennende med hornet. alt mens sjåføren
vinket energisk fra det åpne førervinduet.

En hestedrosje passerte i rytmisk jevnt trav gjennom det flate tørre landskapet, hesten 
i lydige bevegelser med søvnige skylapper for øynene, kusken plystrende med lut rygg
under en fargerik sombrero, og luntende bak vognen en trofast hund på slep, gulbrun 
pelsen med tungen ut av munnen og med halen i solgangsbrisen triumferende vaiende,
opp og ned i takt.

Solen steg på himmelen og beveget seg skyfritt, som en glødende tropisk damphammer
over palmeportalen. Bølgene hvisket lavt i det fjerne, med frådende bølgeskum mot 
renvasket sand.

Så tiltok vinden i styrke, stæren og ravnen stavret i sanden, mens en enslig hvit trane
spradet langbent mellom palmene, som for å finne beskyttelse for vindkastene, med det
sylskarpe nebbet parat i beredskap for ethvert angrep fra utenomverden. Intet var nytt
under solens uendelig tidløse reise gjennom landskapet, og mens vinden tiltok, beveget
svevende skyformasjoner seg i uforutsigbar balansekunst, en arketyp refleksjon mellom
hav og himmel, smule vinder sladret raslende intriger i løvverket mellom busker og 
palmer.

Men morgenen flatet stilltiende ut, inngangspartiet til det hvitkalkede hotellet ble
liggende i sval skygge.

Fuglene kvitret over takstenene på husmønet, en vilter sammenkomst under vindens
skygge, konturer av grå og svarte toner i relieff under hibiscustrærne.

En gråstripet katt smøg seg vaktsomt under bordet på terrassen, forbi stolbenet og
rundt hushjørnet. En enslig metaforisk skyformasjon paraderte i horisontal ubevegelig-
het, men speilet vedvarende det frådende bølgeskummet mot en uendelig strandlinje.

Et bunnløst skrik varslet en enslig hest, omhyggelig tjoret fast under trekronene på 
laurbærtrærne, en ravn unnslipper hvirvelen av løsrevne blader med raske vingeslag.

Men intet tre sine ubereiste trekroners falmede løvverk vokser inn i himmelen, solen
beveger seg tidløst som i ørnens flukt over tidevannsbølgen.

Alt blir gjenglemt i vindens skygge, som rotløst søker tilflukt i skyggenes dal, kast i kast
raserer vindens skygge gjennom trekronene, nesten hivende efter pusten, mens skylaget
forvandler mørke formasjoner til regnets dyvåte ugjennomtrengelighet.

Hvor natten skulle strekke seg efter dagen skjenket fuglene melodisk tonal kvitring, 
et varslet variert mangfold av aktivitet som iherdig insisterte på vingeslags utfoldelse.

Hestene vrinsket mot naturen, badet i varme, ville og våte forblåste regnbyger, 
hundene bjeffet ulydig men fikk vasket seg i pelsen, alt mens de slikket sine skabbete
sår, gjennom alle dagene som alltid kom og gikk, under heftige angrep av lynglimt og
mørke tordenskrall. 

Men verden er som været, uforanderlig, og som former oss.

En skyfri blå himmel er tidløst fremmed og umiskjennelig, samtidig som et fravær og 
et nærvær, der en fremmed fugl flyr med solvinge over hjemlig landskap.

Fremmed fugl i hjemlig landskap
En inspirasjon fra Cubavennen Per Askø

"Residencial, oriente Cuba"
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Ambassadør, Venner av den cubanske revolusjonen.
La oss gratulerer Cuba og verden med den cubanske revolusjonen!

Jeg vil begynne med å sitere nåværende NATO-sjef Jens Stoltenberg, 
daværende statsminister i Norge, etter terrorangrepet den 22. juli 2011: 

Jeg har et budskap til dere som angrep oss. Og til de som står bak.
Dette er et budskap fra hele Norge: Dere skal ikke få ødelegge oss.
Dere skal ikke få ødelegge vårt demokrati og vårt engasjement for 
en bedre verden. Vi er en liten nasjon, men vi er en stolt nasjon.
Ingen skal få bombe oss til taushet. Ingen skal få skyte oss til taushet.
Ingen skal noensinne få skremme oss fra å være ...Norge.

Den samme dagen hadde den samme Jens Stoltenberg bombet Libya
gjennom 4 måneder.

Jens Stoltenbergs ord kunne vært uttalt av Fidel Castro hver eneste dag i
nesten 60 år, etter USAs terrorangrep i Grisebukta i april 1961. 

Den cubanske revolusjonen; Hvordan var dette underverket av internasjonal
solidaritet mulig midt i imperialismens øye…. 

Hvordan klarte Fidel, midt i imperiets bakgård, å utrydde sulten, analfabetis-
men, sykdommene og fattigdommen som springer en i øynene i møte med
resten av Amerika? Hvordan overlevde han 638 drapsforsøk fra CIA?

Utallige forsøk er blitt gjort for å sulte ut den cubanske befolkningen:
Invasjon, sabotasje, attentater, sanksjoner. Men revolusjonen fortsatte, for-
svart av dem som hadde fått en minstegaranti for å bli mette, gratis skole
og gratis helsevesen. Slikt hadde ingen sett i Amerika, hverken i nord eller
sør. Det cubanske eksempelet ble en trussel for USA som bygger sin makt på
å holde mer enn 40 millioner mennesker i fattigdom og uvitenhet.

Trusselen ble ikke mindre da Cuba begynte å eksportere «gratis helsetjenes-
ter» til andre fattige land. Da jeg arbeidet i Nicaragua i 1982–83, var det
kubansk helsepersonell som bemannet helsestasjonene som sandinistene
bygget i veiløse  områder. Siden har cubanerne bidratt i alle latinamerikan-
ske land der regjeringen har ønsket dem velkommen. Chavez, Lula, Dilma
Rouseff, Correa og Morales sørget alle for gratis helsetjenester til den fattige
delen av befolkningen ved hjelp av helsebistand fra Cuba. Bolsonaro kommer
aldri til å erstatte de kubanske legene som nå er sendt hjem fra de brasili-
anske favelaene.

Men hva som er enda mer truende for USA , er at Cuba ønsker velkommen og
gir gratis utdanning til tusenvis av unge mennesker fra Palestina,  fra Vest-
Sahara og fra Latin-Amerika. 6000 unge FARC-soldater har fått studieplass
på Cuba etter den mislykkede forsoningsprosessen i Columbia. 

Med sanksjonene mot Venezuela, den økonomiske krigen, mediakrigen, den
lavintensive militære destabiliseringen, er den cubanske revolusjonen i sitt
60. år viktigere enn noen sinne. 

Mens begrepet «internasjonal solidaritet» nærmest er tømt for innhold i
Vesten, er dette fremdeles den cubanske revolusjonens adelsmerke.
La oss et øyeblikk se nærmere på hvilke krefter Norge egentlig har støttet på
Cuba.

I 1898 senket USA et av sine egne krigsskip på havna i Havana, ga koloni-
makten Spania skylda og erklærte dem krig. I frihetens navn, ledet underse-
kretæren i USAs marinedepartement, Teodor Roosvelt, USAs okupasjon av
Cuba. Forutsetningen for en fredsavtale var en 100 år lang avtale om en

militærbase i øyas beste havn, Guantanamo. “Frigjøringen” endte med et
bytte av koloniherre. For dette sjakktrekket ble Theodor Roosevelt, som nå
var blitt USAs president, tildelt  Nobels Fredspris  i 1906.

I desember 1958 ville den norske regjering komme diktatoren Batista til
hjelp. Ammunisjon til en verdi av 4,18 millioner kroner, ble den 23. desem-
ber skipet ut fra Drammen. Det den norske regjering ikke hadde regnet med,
var at denne lasten skulle komme i hendene på Fidel. Det ble en gavepakke
som Fidel ikke hadde bruk for. Han hadde folket på sin side.

Etter 11. september 2001 sto vestlige investorer i kø for å tjene penger på
USAs kamp mot terrorisme. En av Norges rikeste, Kjell Inge Røkke, vant
diverse anbudskonkuranser om å bygge ut USAs tortursenter på militærbasen
Guantanamo. 

I 2002 mislyktes USA med å gjennomføre et statskupp i Venezuela. Med
Hugo Chavez sykdom og død fant man frem planen om å bekjempe regjering-
en i Venezuela fra nabolandet Colombia der USA har 7 militærbaser. Det var
imidlertid ett alvorlig hinder, nemlig FARC. (Den revolusjonære geriljahæren i
Colombia.)

På instruksjon fra USA, stengte Norge sin ambassade i Venezuela og flyttet
til Colombia. Norge skulle nå organisere fredssamtaler mellom regjeringen i
Colombia og FARC. Dette kunne bare skje på Cuba, det eneste landet FARC
kunne tenkes å stole på.

USAs mål var at FARC skulle oppløse hæren og gi fra seg våpnene. For å
gjøre dette, ble de lovet gull og grønne skoger. 

Den norske Nobelkomite fulgte forslaget om å gi fredsprisen for 2016 til pre-
sident i Colombia.

FARC fikk ingen ting. Ikke engang det som hadde vært deres prioriterte krav,
jordreform.Fredssamtalene var en felle.

Den nye colombianske regjeringen glemte raskt sine forpliktelser.
Ubevæpnede tidligere FARC-soldater ble myrdet i dusinvis av paramilitære
styrker. I april 2018 ble Colombia, dette tropiske landet, medlem av NATO,
North Atlantic Treaty Organisation.

Nå gjelder det å få det til å se ut som om Venezuela angriper Colombia. Da
utløses NATOs artikkel 5.  Jens Stoltenberg håper kanskje at de nye angreps-
flyene F-35 skal få øve seg over Venezuela, på samme måte som han sendte
våre F-16 fly for å øve seg over, og knuse Libya. 

Den ukrenkelighet som Jens Stoltenberg slo fast på vegne av Norge den 
22. juli 2011, gjalt ikke for Libya. Hva vil den være verd for Venezuela?

I 60 år har norske aviser hatt omtrent samme omtale av den cubanske 
revolusjonen: «sikkert er det, at den Cubanske revolusjonen ikke har noen
fremtid». 
Dette har faktisk vært en botsøvelse for å gjøre karriere innen journalistikk
og politikk i Vesten. Ett positivt ord om den cubanske revolusjonen, og du 
er ute.

Skjebnen til den kjente redaktøren Ignacio Ramonet etter at han utga sin
biografi om Fidel i 2006, viser hva «pressefriheten betyr:  en «offisiell 
sannhet» og ingen avvik.

Mediakrigen mot Cuba og Venezuela mates i Norge i dag av akademikere på
universitetene og gjennom såkalte «humanitære» organisasjoner, som det

“La revolucion Cubana cumple 60”

Festtalen ved 60-års jubiléet for revolusjonen
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katolske CARITAS.  Benedicte Bull, Leiv Marsteinstredet, Stener Ekern og
Vegard Bye spiller alle rollen som «eksperter» når de snakker ned den cuban-
ske og den bolivarianske revolusjonen. Mens Venezuela i dag kjemper for sitt
liv, roper de nevnte «ekspertene» på neoliberalisme, om ikke direkte militær
intervensjon. 

Den vestlige pressen spådde i nesten 60 år Fidel Castros endeligt. Selvsagt
fikk de rett til slutt. Men da hadde vel også Fidel vært den lengstsittende
statsleder i verden?

Da el Comandante la inn årene den 25.november 2016, hadde man vel 
kunnet vente at i allefall noen norske politikere, journalister eller eksperter
hadde vært modige nok til å heve blikket og se i bakspeilet.

Hva var det denne mannen fikk til som ikke noen annen i hele verden har
greid? Intet kunne interessere ekspertene mindre. Mest skammelig var 
kometen Mimir Kristiansons leder i avisa Klassekampen. 

Historien kommer neppe til å frikjenne ham!
Etter at CHE Gevarra ble myrdet av CIA i 1967,  filosoferte den urugyanske
forfatteren Mario Benedetti, over ansvaret ved det å skrive. 
Vi latinamerikanere, skriver Benedetti, har ikke europeerens iskalde evne til 
å betrakte verden gjennom forstå-seg-påerens likegyldige blikk.

Kanskje tar jeg feil - men så lenge Latin-Amerika er en vulkan, så lenge
halvparten av folket her er analfabeter, så lenge sulten er den sterkes våpen,
så lenge USA finner det i sin rett å utpresse, invadere, blokere og myrde, 
så lenge Latin-Amerika er på jakt etter egen identitet og et minimum av

eksistensgrunnlag, så tillat oss å betrakte journalisten som en som har et
dobbelt ansvar: ansvaret for sitt håndtverk, og ansvaret for sine holdninger. 
På 60-årsdagen er det mye å feire.
Men det er ingen tid for å hvile, kampen fortsetter… 

Jeg vil nærme meg slutten  med Jose Marti ord:
“Å beskjeftige deg med det unyttige, når du kan gjøre noe nyttig – 
å bekjeftige deg med det lettvindte når du har evner til å forsøke det 
vanskelige, det er å øde dine menneskelige evner”.. ..

Et menneskes plikt er å være dere hvor man er mest nyttig».

Med den fascistisk høyredreining i Amerika og den brutale krigen mot
Venezuela, er Cuba i dag viktigere enn noen gang, ikke bare for revolusjo-
nære i Latin-Amerika, men for alle oss som tror på revolusjonens idealer: 
folkenes rett til å leve i fred, uten sult og ydmykelser.

Måtte Cuba fortsette i sin rolle som fyrtårn for internasjonal solidaritet.

Vi ønsker Miguel Diez-Canel lykke til i en av 
verdens viktigste og mest krevende jobber.

Viva!  

Av Ane Hoel for Cubaforeningen 23. januar 2018

Onsdag 23. januar 2019 brøt president Nicolás
Maduro den diplomatiske forbindelsen til USA
og gav det diplomatiske personalet 72 timer på
å forlate Venezuela. Lørdag 26. januar var en
stor bilcaravane med alle USAs ansatte med sine
familier på vei til flyplassen og USA.

Det var på høy tid. En USA-ambassade består 
normalt av 1/3 diplomater, 2/3 spioner, sabotører, leiemordere, under-
gravere og regimeskiftere knyttet til CIA, NED, USaid, etc., alle med 
diplomatisk immunitet. Maduro tok initiativet. USA-banden ble usikker 
for manglende respekt for et land som streber mot verdensherredømme. 
Det vil selvfølgelig komme mange trusler, sanksjoner, etc. fra nord, men 
det har det allerede gjort i 20 år, så det er ingen nyhet. 

Konflikten startet da Hugo Chávez ble valgt til president i desember 1998
med 56 % av stemmene. Han hadde en plan for å gjenreise Venezuela for
folket, og da mistet USA kontrollen over oljekildene. USA har aldri vært
interessert i folket, bare i sine egne  interesser. Allerede i 2002 fikk USA 
til et statskupp mot Chávez, som falt i fisk i løpet av 3 dager. 

I de siste årene har det vært en internasjonal mediekampanje mot
Venezuele styrt av USA, som bl.a. førte til at flere tusen venezulanere
utvandret til andre land i Latin-Amerika. Nå vil flere tusen av disse hjem
igjen fordi de var i liten grad velkommen i sine nye land og måtte
kjempe for knappe resursser. Mange dramatiske historier. 

Et nytt statskupp har lenge vært under oppseiling i forbindelse med Nicolás
Maduros valgseir ifjor, og dette toppet seg under President Maduros 
innsettelse for sin andre periode 2019 til 2025. 

Det var et storstilt arrangement med alle statsinsti-
tusjonene i galla, over 90 land represen- tert som
gjester og med en imponerende militærparade med
alle grener. Nicolás Maduros innsettelse er hilst 
velkommen av FN og 120 nasjoner, hoveddelen av
verdens folk. 

USA-keiseren Donald feiret innsettelsen av Maduro
med å innsette Juan Guaidó som Venezuelas nye president. Han er lydig
mot, Trump som er hans eneste kompetansekrav, men han er uten støtte
og ukjent i Venezuela. 

Neste skritt i dette teatret er USAs militære intervensjon, og den saken ble
behandlet i FNs sikkerhetsråd lørdag 26. januar 2019. Her led USA det
totale nederlag. 19 land støttet Venezuela anført av Russland og Kina som
tok klart avstand fra oppvigleri og innblanding i andre selvstendige stater.
Argumentasjonen fra Bolivias diplomatiske representant reflekterte klart og
enkelt i 3 punkter hva de andre statene var innom:

1 - USA vil ha Venezuelas olje
2 - USA vil ha fullstendig dominans i verden
3 - USA vil straffe Venezuela som avviser USA-kapitalismen og er ulydig

Venezuela feirer nå 20 års jubileum for Den Bolivarianske Revolusjonen, 
og Cuba feirer 60 års jubileum for Den Cubanske Revolusjonen. Cuba har
skapt en velferdsstat for folket. Venezuela er i ferd med å gjøre det samme.
Begge er forfulgte av USA, menneskenes fiende og en stor fare for mennes-
keheten og verdensfreden. Det er på høy tid at europerne forstår dette. 

Leve Den Bolivarianske Revolusjonen!

Venezuela bryter den diplomatiske forbindelsen til USA
Av H. Boye Svendsen
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Kampen som pågår om Venezuelas framtid er dramatisk nok, men
egentlig bare en del av noe langt større: det dreier seg om Trump-
administrasjonens «grand design» for en ny Pax Americana, et Latin-
Amerika som vender tilbake til USAs fulle hegemoniske kontroll, 
med regimeskifte på Cuba som det endelige mål. Det at USA ser ut 
til å ha fått de fleste latin-amerikanske regjeringer samt langt på 
vei EU og Norge med på denne reisen, er både oppsiktsvekkende 
og skremmende.

Krisa i Venezuela er i hovedsak President Maduros ansvar. Da han for 
snart seks år siden rykket opp fra visepresident etter at Hugo Chávez
døde, arvet han et land med store økonomiske problemer men fortsatt
med stor folkelig oppslutning om den bolivarianske revolusjonen. 
Nå har han forspilt siste rest av støtte både i egen befolkning og inter-
nasjonalt. Generalene er nå hans eneste gjenværende støttespillere. 

Det er i denne situasjonen at USA nå ser muligheten til et endelig opp-
gjør med de venstrekreftene som dominerte i Latin-Amerika de første ti-
femten åra av dette århundret. Ved å henge seg på en «opprørs-president»
som Guaidó – eller muligens selv regissere hans opprørserklæring – og
sikre sterk internasjonal oppslutning om dette, settes planen om regime-
endring i Venezuela ut i livet. Regissørene kommer fra det samme neo-
konservative baklandet som drev regime-endring i Afghanistan og Irak:
sikkerhetsrådgiver John Bolton, utenriksminister og tidligere CIA-sjef
Pompeo, og nå Elliott Abrams – selve krumtappen i den skandaløse 
Iran-Contras strategien i Mellom-Amerika på 80-tallet – som sjefstrateg 
for Venezuela. 

At det internasjonale samfunnet ikke kan sitte rolig og se på den tragiske
økonomiske, politiske og ikke minst humanitære katastrofen i Venezuela er
alle rimelig enige om. Men det som skjer nå er noe langt mer: USA driver
nå en kampanje basert på Monroe-doktrinen fra 1823 (eksplisitt trukket
fram i Trumps FN-tale i september), om at USA har rett og plikt til å bruke
de nødvendige midler for å inneha hegemoniet i Latin-Amerika. En logisk
følge av dette er at USA har rett til å bestemme hvem som er legitim pre-
sident i Venezuela, og til å la deres mann disponere Venezuelas oljeinn-
tekter i USA. Disse er helt avgjørende for det som er igjen av Venezuelas
økonomi. Olje utgjør 90% av Venezuelas oljeinntekter, 40% av eksporten
går til USA, men det anslås av 70% av de løpende oljeinntektene kommer

derfra bl.a. fordi olje til Kina er solgt mot store forskuddsbetalinger og
olje til Cuba betales med leger og andre teknikere. Vi snakker altså om 
at to tredjedeler av landets kontantinntekter nå stanses. Hvordan en 
opprørspresident uten effektiv kontroll over statsapparatet eller humani-
tære institusjoner skal disponere disse pengene til fordel for en fra før
desperat befolkning, har ingen gitt noe svar på. 

Neste ledd i dette dramaet, og helt sikkert i Trump-folkenes strategi, 
gjelder Cuba. Den aller ivrigste talsmann for oljeboikott mot Venezuela 
var Trumps uoffisielle sjefsstrateg overfor Cuba, den cubansk-amerikanske
senator Marco Rubio. Han så klart at et slikt tiltak ville strupe økonomien
ikke bare i Venezuela, men også på Cuba. Om olje-mot-lege avtalen med
Venezuela nå blir tilintetgjort, til en verdi som kanskje utgjør så mye som
halvparten av landets meget skrinne valutainntekter, vil det være det har-
deste slaget mot Cuba siden Sovjetunionen falt sammen. Cubanske øko-
nomer som jeg har vært i kontakt med de siste dagene, stiller spørsmål
om den nye presidenten Miguel Díaz-Canel i det hele tatt kan overleve 
den krisa som dette vil innebære. Dette er selvfølgelig den drømmen
Rubio, Bolton, Abrams & co har hatt i hele sin levetid: at de endelig 
skal høste den virkelige store premien, nemlig å velte den cubanske 
revolusjonen. 

Om det skulle bli en militær USA-intervensjon av ett eller annet slag i
Venezuela, enten direkte eller via Colombia, vil Cuba også trekkes inn:
Cuba har etter alt å dømme flere tusen militære og etterretningsrådgivere
i sentrale posisjoner i Venezuela, inkludert i presidentens krigsstrategi-
rom (sala situacional). Venezuelas militærdoktrine er basert på den 
cubanske om ‘forlenget folkekrig’, med tanke på å mobilisere befolkningen
i motstandsgrupper i tilfelle en invasjon. Dette blir ingen vakker krig.

Det internasjonale samfunnet må gjøre alt for å forhindre en slik apoka-
lypse. Det gjør vi ikke ved å gi USA frie hender. All erfaring viser at 
regimeendring påtvunget utenfra aldri gir noe bærekraftig demokrati,
enten det er i Latin-Amerika eller i Libya. Mexicos president López
Obrador, og Uruguays eks-president Pepe Mujica, kan være to nøkkel-
personer for å snakke Maduro til rette og få på plass en internasjonalt
ledet overgang til frie valg og en storstilt humanitær hjelpeaksjon. 
Det er å håpe at EU og Norge innser hvilke farlige krefter som nå er 
i spill, og søker deres hjelp i et valg for fred snarere enn krig.

Venezuela og USA’s regionale strategi
Av Vegard Bye, Dr.philos, Partner i Scanteam
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Trondheimskonferansen 2019

Trondheimskonferansen 2019 med 630 faglig tillitsvalgte fra hele
landet vedtok enstemmig følgende uttalelse:

Konferansen tar avstand fra de økonomiske sanksjonene og truslene 
mot Venezuela som president Trump initierte f.o.m. 2017.

Før dette var sanksjonene i hovedsak rettet mot enkeltpersoner. 
Den finansielle blokaden innebærer at Venezuelas bankkontoer i utlandet
fryses så landet ikke har tilgang til dem. Eksempelvis har Euroclear, 
som fungerer som et sentralt register over transaksjoner i aksjer, fond 
og andre aksjer og oppfyller denne rollen på internasjonal basis, frosset
1.4 milliarder Euro som Venezuela hadde der til kjøp av medisiner, mat
og andre varer. Det er ikke gitt noen forklaring. 

Venezuela har Anmeldt dette til FN via
dens Generalsekretrær. Det er også rap-
portert til diverse internasjonale orga-
ner, men ingen svarer. 

Venezuela regner med å ha tapt om lag
20 milliarder dollar på grunn av sank-
sjoner og frysing av kontoer.
Gullreserven i London er også 
frosset. Truslene fra USA og nå støttet
av Limagruppa, mot Mexicos stemme,
går ut på å gjøre det som er nødvendig
for å bli kvitt Maduro.

Den Cubanske ambassadør til Norge, 
Oscar de los Reyes Ramos, 

på talerstolen under 
Trondheimskonferansen.

Terje Enger og Arnfinn Monsen på plass i Trondheim.
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De drepte Che, og skapte en legende
som har inspirert tusener av undertrykte,
og andre rettferdighetssøkende.

De drepte en mann, og fikk et raseri
som vil gjøre opp for generasjoners urett,
ikke bare der, men overalt.

Terje

Che Guevara er linken mellom vår generasjon
og den unge nye energi.

Claudio Katz, Argentinsk økonom

Legenden Che Guevara

”Trondheimskonferansen tar avstand fra 
sanksjoner og trusler mot Venezuela”
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Dette intervjuet er hentet fra nettstedet Midt i Fleisen

Intervju med F. William Engdahl
På denne bloggen (Midt i Fleisen) brukes konsekvent betegnelsen
ikke-statlige organisasjoner, (på engelsk NGO). Mange kaller dem
‘frivillige organisasjoner ‘, men denne betegnelsen er misvisende.
Disse organisasjonene er statens forlengede arm, og gjemmer sine
aktiviteter blant genuin frivillig innsats og organisasjoner. Også
den norske staten er med på dette, som en felles NATO-aktivitet.

Ludwig Watzal intervjuer F. William Engdahl/AHT
De gamle grekerne visste: «Religion er betraktet av vanlige 
folk som sann, av de vise som falsk og av herskerne som nyttig.»
Ingen andre enn den nå avdøde Zbigniew Brzezinski og CIA 
benyttet seg av dette ordtaket ved å rekruttere Det muslimske
brorskapet for å utkjempe en stråmann-krig mot Sovjetunionen 
i Afghanistan, noe som førte til at sovjeterne trakk seg tilbake
fra Hindu Kush-fjellene. Siden da, har CIA brukt disse leie-
soldatene til å utkjempe flere stråmann-kriger på Balkan, 
i Tsjetsjenia og Aserbajdsjan. På grunn av angrepskrigene mot
Irak, Libya, Syria og Jemen, skapte USA og deres vasallstater 
sekterisk vold som førte til borgerkriger. Akkurat nå er CIA og 
Det muslimske brorskapet til stede i form av IS i Syria og Irak.

Ingen har studert dette mer intensivt enn F. William Engdahl som 
er en kjent geopolitisk analytiker, risikokonsulent, forfatter og fore-
leser. Engdahl er født i Minneapolis og vokste opp i Texas. Han har
en grad i politiske studier fra Princeton University og komparativ
økonomi fra Universitet i Stockholm. Han har jobbet som økonom 
og gravende journalist i USA og Europa, og taler på konferanser og
private seminarer rundt om i verden om ulike aspekter av økonomi
og politikk, med fokus på geopolitiske hendelser. I de siste 30 årene
har Engdahl bodd i Tyskland.

Han har skrevet mange bestselgende
bøker om olje og geopolitikk,» The 
Lost hegemon: Whom The Gods Would
Destroy», «The CIA as Organized Crime»,
«Full Spectrum Dominance: Totalitarian
Democracy in the New World Order»,
«Seeds of Destruction: The Hidden

Agenda of Genetic Manipulation», og «Target China» for å nevne
noen få. Hans bøker er oversatt til 14 fremmedspråk.

Hans siste bok handler om ikke-statlige organisasjoner. Den 
okuserer på deres medvirkning i USAs operasjoner for regimeendring
og styringen av kunstige masseprotester for å understøtte USAs
imperium og hjelpe CIA. Hensikten er å erstatte motstandsdyktige 
nasjonalt orienterte regjeringer med lydige regjeringer som utfører
Washington ønsker. Alt dette skjer under påskudd av å fremme
demokrati.

Jeg antar vi kan være enige om at CIA er verdens verste terror-
organisasjon. Etter 2. verdenskrig har det nesten ikke skjedd noen
kupp eller organiserte opprør uten CIAs hjelpende hånd. Som jeg 
forstod fra boken din, i løpet av de siste 25 årene fikk CIA ganske
mange ‘små hjelpere’ i form av ikke-statlige organisasjoner. 
Kan du utdype dette?

Verdens største terrororganisasjon!

F. William Engdahl

CIA:

De hvite hjelmene,       
spillere som ikke u     
for Al-Qaida.
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WE: Under Reagan-tiden ble det kjent svært mange skadelige
skandaler om CIAs skitne operasjoner rundt om i verden. Chile,
Iran, Guatemala, det topphemmelige MK-Ultra prosjektet [mot]
studentbevegelsen under Vietnamkrigen, for bare å nevne noen
få. For å fjerne søkelyset fra seg, foreslo CIA-direktør Bill Casey
at Reagan skulle skape en «privat» ikke-statlig organisasjon, 
en slags mellommann som skulle late som den var privat. 
I virkeligheten gjorde den, som en av dens grunnleggere Allen
Weinstein senere sa i et intervju med Washington Post, «hva 
CIA gjorde, men privat.» Dette var opprettelsen av NGOen kalt
National Endowment for Democracy i 1983. Snart ble andre
Washington-styrte NGOer lagt til, som Freedom House eller Soros
sine Open Society-stiftelser, the United States Institute of Peace
og så videre.

Pengene ble ofte gitt av Utenriksdepartementet via USAID, for å
skjule opprinnelsen. Hvert stort angrep på regimer av amerikan-
ske myndigheter siden da, inkludert Solidarnosc i Polen, Jeltsins
CIA-støttede kupp i Russland, Oransje-revolusjonen i Ukraina i
2004, opptøyene i Tibet i 2008, den arabiske våren i 2011, til
den dag i dag – alt dette har blitt utført av denne gruppen svært
utvalgte «demokratiske» ikke-statlige organisasjoner. Da er det
ikke merkelig land som Russland og Kina eller Ungarn ønsker å
forby dem som «uønskede ikke-statlige organisasjoner».

Du siterer Allen Weinstein, medskaper av den ikke-statlige organisasjo-
nen National Endowment for Democracy. Han sier; «Mye av det vi gjør
i dag, ble gjort av CIA for 25 år siden.» Er de amerikanske ikke-statli-
ge organisasjonene som NED, CIPE, USAID, NDI, for ikke å snakke om
Soros-nettverket, CIAs femtekolonne?

WE: Som jeg antydet ovenfor, vil jeg si det stemmer. Uten unn-
tak passer deres NGO-dagsorden Washingtons utenrikspolitiske
dagsorden. En tilfeldighet? Jeg tror ikke det.

Fokuserer din kritikk hovedsakelig på noen få amerikanske ikke-
statlige organisasjoner, eller vil du inkludere alle ikke-statlige 
organisasjoner generelt? Er ikke alle disse ikke-statlige organisasjone-
ne drevet av gode tanker og edle gjerninger, for å spre demokrati og
frihet rundt om i verden?

WE: Dette er det djevelske i Bill Caseys prosjekt. Å gjemme vel-
dig mørke, skitne, anti-demokratiske CIA-operasjoner bak priva-
te politiske ikke-statlige organisasjoner som kjemper for «men-
neskerettigheter», har vært svært effektivt for Washingtons 
globale dagsorden for å styrte regimer som ikke er samarbeids- 

villige rundt om i verden. I virkeligheten har CIA gjort 
menneskerettigheter om til et våpen. På merkelig vis, er ikke
regimer som er nyttige for Washington, som Saudi-Arabia, plaget
av for mye insistering på demokrati. Deres oljemilliarder finan-
sierer Washingtons globale terrorisme-dagsorden.

Ta det siste tilfellet, av den falske demokratiske ikke-statlige
organisasjonen White Helmets i Syria, som lager propaganda i
nært samarbeid med IS for å rettferdiggjøre en USA-ledet krig
mot det valgte Assad-regimet. White Helmets får angivelig 
penger fra Soros-stiftelsen, fra amerikanske og britiske myn-
digheter, og ble skapt av en tidligere etterretningsoffiser i den
britiske hæren, James Le Mesurier. Deres skrekkvideoer har
gjentatte ganger blitt avslørt som falske, iscenesatt av skue-
spillere. Deres video av et påstått angrep med saringass viser
ubeskyttede «førstehjelpere» fra White Helmets som håndterer
påståtte ofre uten beskyttelsesdrakter. Dette er en vits, en 
løgn som ble allment avslørt av flere eksperter.

Politiske ikke-statlige organisasjoner fra Washington – eller i
noen tilfeller fra EU – er effektive, fordi de kan huke fatt i
mange uskyldige mennesker som har de beste hensikter. Jeg har
nylig mottatt et veldig rørende personlig brev fra en europeisk
lege som hadde vært 18 måneder med Leger uten Grenser i Sør-
Sudan, med de beste humanitære hensikter, før områdets USA-
støttede uavhengighet. Hun var så takknemlig etter å ha lest
min bok om NGOer, siden hun nå kunne forstå alle de tilsyne-
latende irrasjonelle beslutningene hennes leder av den ameri-
kanske avdelingen av Leger uten grenser ga de ansatte. 
Hun sluttet på grunn av utbrenthet, og sa hun nå forstår hvorfor.
Ærlige leger ble brukt av Washington til å fremme en hemmelig
politisk dagsorden. Sør-Sudan var målet fordi Kina mottok en
stor andel av oljen derfra via Khartoum.

Selvfølgelig arbeider ikke alle ikke-statlige organisasjoner for
CIA. Jeg fokuserer på de med en skjult politisk dagsorden, som
jeg beskriver i boken, som har gjort menneskerettighetene til
våpen og brukt ordet demokrati for skitne formål.

Forts.

National Endowment for Democracy, eller NED. Det er en overord-
net organisasjon som brukes av USAs regjering til å destabilisere
uønskete regjeringer rundt om i verden.

De hvite hjelmene, finansiert av USA og Storbritannia, er skue-
spillere som ikke utfører hjelpearbeid men produserer propaganda
for Al-Qaida.

  , finansiert av USA og Storbritannia, er skue-
   utfører hjelpearbeid men produserer propaganda
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I 1984 etablerte hedgefondmilliardæren George Soros, Soros-stiftelsen
i Budapest. Hans første mål var Polen. Pave John Paul II og president
Ronald Reagan møttes i 1982 i Vatikanet for å diskutere destabilise-
ringen av den kommunistiske blokken. Var det også en deltagelse av
Soros-stiftelsen i dette foretaket?

WE: Soros-stiftelsen etablerte Stefan Batory-stiftelsen i
Warszawa i 1988, for å trene aktivister som til slutt skulle velte
det kommunistiske regimet. De spilte en stor rolle i «bygging av
demokrati,» og det samme i Polen umiddelbart etter sammen-
bruddet av generalsekretær Czesław Kiszczaks regjering i august
1989. Soros hentet økonomen Jeffrey Sachs inn til Polen fra
Harvard, kjent for hans ‘sjokkterapi’, for å presse fram en privat-
isering av statlige bedrifter, skape en hyperinflasjon og åpne 
de beste polske statlige eiendelene for auksjon til vestlige
investorer, som venner av Soros, for slikk og ingenting.

De to kapitlene om plyndringen av det tidligere Sovjetunionen av CIA,
Soros og hans ‘Harvard Boys’ i samarbeid med Jeltsin-klanen og tidli-
gere KGB-tjenestemenn er ganske sjokkerende. Kan du fortelle mer om
dette Mafia-lignende foretaket?

WE: Jeg må henvise leserne til boken, ettersom behandlingen
min er kryssreferert og uttømmende. Kort sagt, CIA under
ledelse av daværende president George H.W. Bush klarte å kor-
rumpere flere svært høytstående KGB-generaler, som rekrutterte
et nettverk av unge Komsomol eller kommunistiske ungdomspo-
litikere som Boris Berezovskij og Mikhail Khodorkovskij for å bli
sine håndplukkete «oligarker.» Hensikten var å plyndre statens
eiendeler for småpenger i forhold til deres virkelige verdi. 
Dette var den beryktede «kupong»-skandalen, som verdsatte 
alle statens eiendeler, inkludert olje og gass, maskinproduksjon,
høyteknologiske selskaper, alt til litt under 16 milliarder dollar.
De voldtok bokstavelig talt Russland for personlig vinning. 
Og CIA og deres nettverk av vestlige banker, som Riggs Bank 
i Washington, tillot dem å vaske pengene ut av Russland. Selv
jeg var sjokkert over å bekrefte detaljene. Dette var kriminelt.
Jeltsin var deres gutt. Så lenge hans forsyning av god vodka 
var garantert, ville han gjøre alt som Soros og hans Harvard-
økonomer forlangte, sa noen.

Det interessante å merke seg er at president G.H. W Bush, tidli-
gere sjef for CIA, beordret tre samtidige destabiliseringer ved
hjelp av NGOer samme år, i 1989. De tre var Russland, Kina på
Den himmelske freds plass og Jugoslavia. Boken dokumenterer
dette i detalj.

Etter at Vladimir Putin overtok etter Boris Jeltsin som Russlands 
president, stoppet han umiddelbart plyndringen av Russland. Tror 
du det kan være en grunn til at den politiske klassen i Washington
hater og demoniserer ham i en slik grad, som er irrasjonelt?

WE: Putin kom fra en russisk nasjonalistisk fraksjon (i motset-
ning til det som kalles den kosmopolitiske eller internasjonale
fraksjonen) av KGB og dens etterfølger. De visste at de måtte
handle i det stille til deres grep var sikret i år 2000, da Jeltsin
ble tvunget til å enten «pensjonere» seg eller bli avslørt for
korrupsjon. Jeltsin ble overtalt til å utnevne Putin som funge-
rende president.

Det har vært en uerklært krig mot en stabil nasjonalstat i
Russland siden lenge før 1917. Grunnleggeren av tankesmia
Stratfor, George Friedman, en av de bedre informerte amerikan-
ske analytikerne om geopolitikk og blant annet tidligere konsu-
lent for Pentagon og CIA, ga nylig et intervju etter CIAs «stats-
kupp» i Ukraina, som Friedman kalte «det mest åpenlyse kuppet
i USAs historie». Hvis du husker, var det der Viktoria Nuland,
USAs assisterende utenriksminister, dro til Kiev og delte ut 
godteri til demonstranter på Maidanplassen og fortalte sin forakt
for EU til den amerikanske ambassadøren i Kiev over telefon.

Friedman bemerket hva jeg har dokumentert i mine forskjellige
andre bøker. Han sier USAs utenrikspolitikk, minst det siste
århundret, der USA steg opp på nedgangen til Det britiske impe-
riet – den amerikanske utenrikspolitiske prioriteringen har vært
å for enhver pris hindre sammenslåingen av økonomiske interes-
ser og samarbeid mellom særlig Tyskland og Russland. Verden
har gjennomgått to verdenskriger på grunn av dette uheldige
geopolitiske dogmet i amerikansk utenrikspolitikk, et dogme
tatt over fra britene og fra den britiske geopolitikkens far, sir
Halford Mackinder.

Washington hater og demoniserer Putin fordi han bevisst har
gjort tiltak for å stabilisere Russland som en stor nasjon, som
det virkelig er, som jeg kan bevitne fra nesten 25 års personlig
erfaring. Og som et resultat av Washingtons demonisering synes
Putins innflytelse i verden bare å vokse sterkere – først med
Kina, deretter andre nasjoner i Eurasia, Afrika, Midtøsten, Asia,
selv Filippinene og Latin-Amerika. Verden begynner å bli lei av
den endeløse dagsorden av åpne og skjulte USA-kriger overalt. 
Vi må se nøye bak Trumps ord, og svært snart finner vi de
samme gamle, degenererte oligarkene og deres såkalte ‘dype
stat’ av udemokratiske byråkrater i virksomhet.

Oppstykkingen av Jugoslavia var en katastrofe. Tyskerne under 
kansler Gerhard Schröder og hans beryktede utenriksminister 
Joschka Fischer sluttet seg sammen med Clinton for å styrte den 
serbiske presidenten Slobodan Milosevic. Var det også ikke-statlige
organisasjoner involvert i denne kupplignende situasjonen? 
Og hva var deres strategi?

WE: Ja. Bare se på Fischers etterfølgende karriere. En gate-
kjemper fra Frankfurt-protestene i 1968 blir kronet av USA og
deres main-stream-medier som statsmann. Dette er tilsynela-
tende belønningen for å ha levert De Grønnes stemme for 
bombingen Jugoslavia i 1999. Etter regjeringstiden fikk Fischer
en æresstilling på mitt gamle universitet, Princeton. 

CIA: Verdens største terrororganisasjon!

George Friedman
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Senere inviterte George Soros Fischer til sin nye tankesmie
European Council on Foreign Relations.

Når det gjelder styrtningen av Slobodan Milosevic, finansierte,
trente og organiserte amerikanske myndigheter og deres NGOer,
(inkludert NED og Soros-stiftelsene) nasjonale studentledere og
andre i et vellykket kupp, under navnet Otpor! (‘Motstand!’),
Med logoen som nå finnes overalt, den truende knyttneven.
Serbiske oversettelser av Gene Sharps skrifter om ikke-voldelige
handlinger ble brukt, og nøkkelledere ble personlig trent av
oberst Robert Helvey (med forbindelser til Sharp) på hemmelige
møteplasser, for å unngå politiet. Otpor fikk kanskje så mye som
30 millioner dollar fra amerikanske organisasjoner med forbin-
delser til myndighetene, som National Endowment for Democracy
(NED), International Republican Institute (IRI) og US Agency for
International Development (USAID). Ødeleggelsen ble orkestrert
siden 1980-tallet av Washington, først Bush d.e, så Clinton.
Målet var å skape en krig i Europa for å rettferdiggjøre den fort-
satte tilstedeværelsen av NATO. Etter Sovjetunionens sammen-
brudd var det vanskelig å rettferdiggjøre denne organisasjonen
for amerikanske skattebetalere eller europeerne, som planla en
selvstendig europeisk forsvars-ordning utenfor NATO. 
For Washington og det innflytelsesrike amerikanske militær-
industrielle komplekset var slik uavhengighet tabu. Det andre
målet var å etablere en stor amerikansk militær tilstedeværelse
senere i Kosovo, kalt Camp Bondsteel.

Da de arabiske massene gikk ut i gatene i Tunis, Kairo og Tripoli, 
var de vestlige mediene og politiske klassen begeistret. Til slutt fant
demokrati, frihet og menneskerettigheter sin vei inn i den arabiske
verden. Var disse opprørene spontane, eller ble de organisert og orkes-
trert av krefter utenfra?

WE: Hele arabiske våren ble hemmelig planlagt og finansiert 
av Washington og amerikanske finansierte ikke-statlige organi-
sasjoner. Der var utenriksminister Hillary Clinton en nøkkelfigur,
sammen med hennes bisarre assistent fra Det muslimske bror-
skapet, Huma Abedin. RAND Corporation, som er Pentagons 
tankesmie ansvarlig for å utvikle teknikken om en mobb som
«svermer» som bier, som måte å bruke Facebook og sosiale
medier til å styre protester, spilte en sentral rolle.

Gruppene av protesterende studenter i Egypt var USA-trente,
igjen ved hjelp av oversettelser av Gene Sharp. De ble bragt til
Europa for å bli hemmelig trent av lederne av Otpor!

I tilfellet Libyas Gaddafi, ble det bedømt at et mer presserende
regimeskifte var nødvendig, som avslørt av WikiLeaks i emailene
mellom Hillary og privatrådgiveren hennes, Sidney Blumenthal.
Gaddafi, i motsetning til det demoniserte bildet av ham, hadde
bygget Libya opp til den høyeste levestandarden i hele Afrika.
Han var i ferd med å kunngjøre etableringen av en allianse av
muslimske sentralbanker og innføring av en valuta i gull-dinarer
for oljesalg, i stedet for amerikanske dollar. Han gjorde dette
sammen med president Ben Ali i Tunisia og Mubarak i Egypt.
Som Hillary skrev til Blumenthal, måtte dette forhindres, uan-
sett hva som måtte gjøres. Midlene de brukte til å «blokkere»
dette var den ulovlige bombingen av Libya og drapet på Gaddafi, 
samt omdanne Libya til en ruinhaug. Den opprinnelige planen
fra Pentagon/CIA/Utenriksdepartementet ønsket en omgående
styrtning av en annen som var mislikt av Washington, umiddel-

bart etter Gaddafi. Det var Bashar al Assad i Syria. Det gikk ikke
bra for planleggerne i Washington, og en stor menneskelig 
tragedie har unødig vokst ut av 6 år av det som egentlig er en
amerikansk-ledet krig der.

I gamle dager førte erobrerne inn misjonærene i sitt kjølvann. I dag
kommer de vestlige nykoloniale kreftene med hundrevis av ikke-statlige
organisasjoner som lærer urbefolkningen hvordan vestlig demokrati
angivelig fungerer. Tror du at ikke-statlige organisasjoner tjener disse
folkenes interesse? Hva med de tyske ikke-statlige organisasjonene
som spesielt har med seg mye ideologisk ballast, for eksempel 
i form av likstilling/integrering? Hva synes du om dette?

WE: Jeg tror at din sammenligning med de «kristne» misjonæ-
rene i fortiden og «menneskerettighets-» eller «demokrati»-
organisasjoner i dag er veldig treffende. Jeg er ikke kompetent
til å kommentere om aktivitetene til ulike tyske ikke-statlige
organisasjoner. Mitt hovedfokus er Washington, den hegemoniske
makten i dag og dessverre kilde til så mye som er destruktivt.

I begynnelsen og på slutten av boken din refererer du til George
Orwells ‘dobbelttenking’ som betyr «Krig er fred, frihet er slaveri, uvi-
tenhet er styrke.» Bor vi i tider hvor de opprinnelige betydningene av
ord får annerledes innhold? Ta for eksempel det amerikanske imperiet
og dets vasallstater, som fører krig i demokratiets navn og ødelegger
nasjonene med den samme demokratiske retorikken?

WE: Dette er grunnen til at jeg fant Orwell-sitatet så passende.
Hans bok, 1984, er på mange måter en beskrivelse av hva som
har fått lov til å skje med våre vestlige demokratier, spesielt i
Storbritannia og USA.

Hvis du kunne gi ikke-statlige organisasjoner et råd, hva ville du 
fortelle dem?

WE: For de ærlige personene som kanskje har blitt fanget opp 
i en flott retorikk om verdier, menneskerettigheter og slikt, vil
jeg foreslå å se nærmere på hvem som gir pengene til din ikke-
statlige organisasjon. For NED eller Soros-stiftelsene, vil jeg
foreslå at de vil gjøre menneskeheten en tjeneste ved å stenge
dørene permanent. At de i stedet tillater nasjoner og enkelt-
personer å bestemme sin egen suverene fremtid uten uønsket
innblanding. [..]

Den spanske erobringen av Mexico (1520) ble begrunnet som en
humanitær intervensjon mot menneskeofring.
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Tre millioner Haitianere over hele landet
på 11 millioner tok til gatene i oktober
for å protestere mot regjeringens kor-
rupsjon og sløsing av milliarder av dollar
i hjelp fra Venezuela.

Politiet brøt opp protestene ved å skyte
store mengder tåregass inn i massene. Folk
svarte med å kaste steiner, bygge barrika-
der av brennende dekk og løpe unna, men
ikke forsvinne før de hadde poengtert sitt
syn på fattigmannslønn og regjeringskor-
rupsjon. 31 oktober var det en begravelse
i Port-au-Prince for syv unge demonstran-
ter som ble drept av politiet: Jean Kenson
Rosier, Dieubéni Casimir, Francky Duval,
Junelson Pierre, Jhonny Mervil, Christelle
Alexandre og Mercidieu Baptiste. Politiet
angrep også de sørgende som var samlet 
på utsiden av kirken Our Lady of Perpetual
Help med tåregass og ammunisjon.

Da begravelsen hadde startet opp igjen, fant deltagerne ut at politiet
hadde drept to av de sørgende utenfor kirka. Forsamlingen ble da så for-
bannet at de bestemte seg for å ta kistene og marsjere til Champ de
Mars, som er plassen til presidentpalasset som ble ødelagt av jordskjel-
vet i 2010. 

Folk blokkerte gatene og satte opp brennende barrikader. Det tok politiet
flere timer å få oppløst demonstrasjonen, som preget Port-au-Prince
mesteparten av dagen. Under disse protestene ble ni mennesker skutt og
såret så de havnet på sykehuset, ifølge André Michel fra Demokratisk og
Folkelig. 

”Vi vil mobilisere hele landet og diasporaen også”

Millioner av Haitianere har tatt til gatene, men med liten dekning i pres-
se eller   YouTube om den egentlige grunnen til at de har fått så massiv
oppslutning og den militante holdningen i situasjonen. 
Den progressive Haitiske avisen Haïti-Liberté publiserte en uttalelse 
7. November fra forsamlingen av masseorganisasjoner. Her er noen
utdrag: “Foresamlingen av politiske, fagorganiserte og folkelige 
organisasjoner tar fullstendig avstand fra at den Haitiske regjeringen har
sendt politibanditter for å utføre undertrykkende handlinger mot folket.

Vi husker 17. oktober da rundt tre millio-
ner mennesker fra hele landet tok til
gatene for å forlange utvisning av den
gruppa fra makta som sammen med kjel-
ringer i PetroCaribe fondet er arrestert.

“Før 17, oktober besøkte president
Jovenel Moïse flere politistasjoner for 
å oppfordre politi offiserer til å gå hard-
hendt fram mot folket. Og akkurat som
den tiltalte presidenten ønsket det, under
17. Oktober mobiliseringen skjøt politi-
morderne på folket i flere avdelinger. Mer
enn sju demonstranter ble drept og mer
enn 50 kamerater ble skadet av kulene 
til politibandittene. “Nok engang, under
begravelsen til våre venner i Belair, slo 
de kriminelle leiesoldatene til politiet til
igjen. Flere kamerater ble såret av skudd
fra skarpe våpen og tåregass. De kriminel-

le sparte ikke engang folk inne i kirka for tåregass. Til og med presten
som forettet i begravelsen måtte rømme kirka for å komme unna gassen.
“Mens vi hilser våre kamerater som tok ledelsen, vil Forsamlingen av
politiske,fagorganiserte og folkelige organisasjoner fordømme med all 
sin makt og innflytelse den undertrykking som Jovenel Moïse og CSPN
[Høyeste råd i det nasjonale politi] ved å sende kriminelle politifolk mot
demonstranter. I denne forbindelsen oppfordrer vi ofrene til å reise sak
mot den tiltalte Jovenel Moïse og hele CSPN.

“Denne undertrykkene og anti-demokratiske oppførsel viser klart at 
Tèt Kale slangen ikke er død. Virksomheten til Tèt Kale slangen er 
konstant mobilisering [Tèt Kale politiske parti leder Haiti’s regjering. 
— GD]. Disse undertrykkende handlingene skremmer oss ikke. 
Vi vil fortsette å mobilisere over hele landet og også utenlands for 
å knuse slangens hode og få arrestert og dømt alle de som stjal
PetroCaribe fondene. 

“Vi vil varme opp med en Petro Gede mobilisering i alle landets fire 
hjørner og blandt diasporaen. Senere vil det bli en PetroBlokade, som 
vil lamme landet inntil dette stoppes.” 

(Gede er Voodoo dag for de døde, og samsvarer med Halloween.)

Oversatt og bearbeidet av Terje Enger

Millioner Haitianere tar til gatene
G. Dunkel 

Den tidligere presidenten og revolusjonssoldaten
Raul Castro talte på et arrangement i Santiago
de Cuba nyttårsdagen til feiring av revolusjonens
60 årsjubileum.

«Etter 60 år med kamper, ofre, anstrengelser og
seire, ser vi nå et fritt og uavhengig land, skapt
av sin egen skjebne» sa han og advarte USA
mot at «ethvert forsøk på å knuse øya er dømt
til å mislykkes»

Red.

Raul Castro advarer USA!
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La Familia
Hele Campamento Internaciónal med brigaden og de ansatte gledet seg
over den svensk-finske familien på fem som senket gjennomsnittsalde-
ren på brigadistene dramatisk. Vi begynner med familiens minstemann,
Niilo 4 år, Leino 7 år, Iivari 10 år, la madre Bianca Maria Byring og el
padre Oskar Johan Wigren.

Bianca forteller at Oskar har vært drivkraften for å
krysse Atlanterhavet for deltakelse i Den nordiske
solidaritetsbrigaden til Cuba. Oskar har vært på Cuba
tidligere, men for Bianca er det første gangen. Hun
har vært betenkt over at den lange flyreisen skal
forsvares fra et miljøsynspunkt. Det er inte miljø-
vennlig i å flyge, sier Bianca. 

Bianca arbeider hjemme i Umeå som strateg for
kollektiv trafikk. Hun er medlem av Venstrepartiet,
motstykket til SV i Norge. Tidligere var hun mere
politisk aktiv. Å komme til Campamento Internacio-
nal Julio Antonio Mella har vært en inspirasjon for
aktivismen hjemme i Sverige. Bianca er fascinert av
Cuba. Menneskene er frie her og ikke basert på kon-
sum og dekadens som hjemme. 

Å komme til et varmt land med vennlige mennesker hvor barna er sikre og
ikke kan røves bort. Det er sikkert på Cuba, og barna springer fritt omkring,
kan forsvare den lange flyreisen. Det store leirområdet til Campamento
Internaciónal med idrettsplass, store samlingsplasser ute, butikk, bibliotek,
bar, egen kjøkkenhage, tredegård, med oksespann som dyrker frukt, grønn-
saker og rotvekster til leirens gjester, brigadister og ansatte. Alle nyter godt
av kortreistmat. Campamento Internaciónal er også et eldorado for barna
som utfordrer brigadistene til å spille fotball med dem. 

Oskar er sykepleier som nå arbeider med strålebehandling og kreftpasienter.
Han er organisert i Det kommunistiske partiet og aktiv i ledelsen i Umeå.
Oskar har en gang tidligere vært i brigaden i 2002. Da var den svenske kon-
tingenten på 40 svensker. Dette er andre gangen med 27 svensker, og vi er
bare 2 norske som er assosierte medlemmer av den svenske. Det er 5 nasjo-

ner og totalt 50 i Den nordiske brigaden med ledere
og tolk. 

Oskar forteller at familien har bodd 5 år i Finland, så
hele familien er både svenske og finske statsborgere.
Hans opplevelse av Cuba er at de elsker barn. Det har
ikke vært noen spesielle problemer med barna. De har
tidligere vært med på kommunistenes sommerleir i
Sverige bl.a. i Lysekil, så de er blitt vant til leirlivet
hvor mange kommer sammen, og en må finne ut av
det med hverandre i fellesskapet. Familien har aldri
vært på charter reiser.

Oskar er kulturelt engasjert og trådde til med kamp-
sanger fra Norra-Sverige sammen med den svenske
kontingenten på det store CDR-treffet i Holguin til
stor begeistring. 

Oskar bekrefter at Cuba har gjort stor framgang siden hans første besøk i
2002. Standarden er bra over hele landet. Det blir trist å reise hjem, sier
Oskar, Cuba gjør så mye rett og riktig. I våre land er politikken og demokra-
tiet blitt et spill.

H. Boye Svendsen

Eva Kuittu - professora og politisk aktivist
Mennesker jeg møtte i Den nordiske solidaritetsbrigaden
til Cuba ved årskiftet 2018 - 2019 represen- terte en
utrulig rikdom. En av dem er Eva Kuittu, professor i
patologi ved Universitetet i Umeå, overlege på Norrland
Universitetssykehus i Umeå og ansvarlig for gynokolo-
gisk patologi i Norra-Sverige. Eva har en allsidig bak-
grunn med 3 år i Nicaragua fra 1990 - 1993, da hun
arbeidet med et prosjekt for å minske tarmsykdommer
og spebarnsdødeligheten blant indianerbefolkningen og for å minske
forurensingen av grunnvannet. Det kommunale vannet hadde mye bak-
terier og var dødelig for unge og svake grupper. 

Eva er født og vokste opp i en politisk bevist familie i Torneådalen med
grenseelva til Finland. Faren var politisk aktiv i fagbevegelsen, og Eva var
fra unge år politisk interessert og ble snart en aktivist. Men hun er ikke
politisk organisert. 

Eva har fulgt Den Cubanske Revolusjonen med stor interesse gjennom mange
år. Hun tenkte en gang på 1970-tallet å delta i Brigaden, men først nå er
det blitt gjennomført sammen med sin eldste datter.

Hvordan har du opplevd Den nordiske brigaden? 
Brigaden har vært givende og lærerik, og jeg vil spesielt understreke 
gleden over alle medbrigadister fra 5 land. På disse 3 ukene har vi lært mye
om hvordan Cuba er i dag. Revolusjonen er fortsatt meget levende i folket,

utdanningen og den politiske medvetenheten er høg hos
alle i dag, i motsetningen til i våre nordiske og skandina-
viske land.

Møtet med CDRene i Holguin utviklet seg til å bli en 
folkefest. CDRene er den minste organisasjonsenheten 
som omfatter alle mennesker i den geografiske enheten.
Der møter vi folket. Vi ble møtt av et musikkprogram, 

og Brigaden svarte med kampsanger fra Norra-Sverige. Cubanerne koka
Caldosa over åpen ild i kjempestor gryte. Caldosa er den cubanske versjonen
av den norske stormsuppa, som har mange andre navn; vi koker på det vi
har. Den fikk bein å gå på utover kvelden med cubansk og nordisk for-
brødring. 

Det er helt utrulig at Cuba har klart den økonomiske blokaden gjennom 
60 år. Eva fortsetter at det har vært viktig å gjøre brigaden sammen med
min datter på 26 år for å videreføre samfunnsansvaret. 

Eva vil varmt anbefale Den nordiske solidaritetsbrigaden til Cuba for 
å oppdatere seg og få dypere innsikt i hvordan det cubanske samfunnet 
fungerer.

Jeg tenker at jeg kanskje vil reise i en ny brigade sammen med min 
yngste datter, sier Eva Kuittu til slutt.  

H. Boye Svendsen
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Havanna – 500 år!
Havanna by ble først grunnlagt på sørkysten av Cuba den 
25. august 1515. Grunnlegger var conquistador Diego Velazquez 
de Cuellar på vegne av den spanske tronen. Det var et av flere 
mislykte forsøk på å finne en by på Cubas sørkyst. 

Byen som ble Havanna oppsto til slutt ved siden av det som deretter
ble kalt Puerto de Carenas (på engelsk; Careening Bay) som egentlig
er en naturlig tørrdokk hvor man ved hjelp av grunne og tidevann
kunne velte skip på siden for å utføre reparasjoner og vedlikehold.

Kvaliteten på denne naturlige bukten og havnen er det 
nåværende Havanna som ble grunnlagt i 1519.

Siden vi nå skriver 2019 vil jeg nytte anledningen til 
å gratulere Cubas hovedstad og ambassadøren til Norge, 
Oscar de Los Reyes Ramos med 500 års jubileet 

Terje


