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Nelson P Valdés, Saul Landau 

CIA, Kuba och Operation Peter Pan 
[ Artikeln ur CounterPunch, 16 december 2011. Översättning från engelska, Göran Källqvist. 

Nelson Valdés, som själv kom från Kuba under Operation Peter Pan, är nu professor vid 

University of New Mexico, och har tillsammans med Saul Landau skrivit ett stort antal 

artiklar om Kuba. 

 Se även Lästipset allra sist ] 

“Los niños nacen para ser felices.” [Barnen föds för att vara lyckliga] 

— José Martí 

Den 19 november 2011 hävdade en radiosändning från National Public Radio (NPR) [ett 

public service-radiobolag i USA] med reportern Greg Allen – ”Barn från Kuba minns: deras 

flykt till USA” – att mer än 14.000 barns resa från Kuba till USA ”blev möjlig tack vare en 

uppgörelse som en präst i Miamis stift [fader Bryan Walsh] … fick till stånd med USA:s 

utrikesdepartement. Överenskommelsen tillät honom skriva under viseringsundantag för barn 

under 17 år.” Allen intervjuade sedan flera högersinnade kubansk-amerikaner för att ge ett 

”objektivt” perspektiv på fakta rörande Operation Peter Pan. 

 

Operation Peter Pan förflyttade över 14000 barn från Kuba till USA. Operationen leddes 
av en katolsk kyrkoledare, uppbackad av USA-regeringen 

 

Märkligt nog utelämnade Allen CIA från sitt reportage, trots att omfattande bevis visar att 

byrån i början av 1960-talet konspirerade med kyrkan för att uppmuntra barn att lämna Kuba. 

När ”dessa Pedro Pan-ungar” väl kommit in i det underbaraste landet i världen ”så har det gått 

bra för dem”, avslutade Allen, utan att förklara vad ”bra” betyder. Nu som vuxna är Pedro 

Pan-ungarna ”bestämt mot att normalisera relationerna med Castroregimen, som var ansvarig 

för att ha splittrat deras familjer och tvingat dem från sitt fosterland.” 

Om redaktionen på NPR hade letat lite så hade de kanske upptäckt en mer komplicerad och 

grym historia. CIA vägrar att offentliggöra Peter Pan-dokumenten, men rikligt med bevis 
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visar att byrån förfalskade dokument och spred lögner ihop med fader Walsh och den 

regionala katolska hierarkin. Deras mål: att skilja barn ur eliten från deras föräldrar (en 

kubansk kompetensflykt) och orsaka politisk instabilitet. 

En av konspiratörerna bakom Operation Peter Pan, Antonio Veciana, som nu bor i Miami, 

berättade för oss hur Maurice Bishop (alias CIA-tjänstemannen David Atlee Phillips) 1960 

rekryterade honom ”för att föra ett psykologiskt krig – för att destabilisera regeringen”. 

Veciana beskrev hur byrån förfalskade en lag för att få rika kubaner att tro att den 

revolutionära regeringen planerade att ta över föräldraansvaret. Bishops agenter på Kuba 

spred detta rykte bland medlemmar av de yrkesutbildade och välbeställda klasserna, 

uppbackade av en förfalskad låtsaslag. Förfalskningen ”uppgav att föräldrarna skulle bli av 

med kontrollen över sina barn till staten.” 

Veciana erinrade sig hur ”CIA-agenter påstod att de hade stulit dokumentet från den kubanska 

regeringen.” Detta falska dokument ”skapade enorm panik”. 26 oktober 1960 sände den CIA-

kontrollerade radiostationen på Swan-öarna, söder om Kuba, en ”toppnyhet”. Radion hävdade 

att Kubas regering planerade att ta barn från föräldrarna för att indoktrinera dem. Radio Swan 

rapporterade ännu en lögn: det kubanska underjordiska motståndet hade fått tag på en kopia 

av den kommande ”lagen”. 

Ett minimalt forskningsarbete skulle ha avslöjat att Leopoldina och Ramón Grau Alsina, 

syskonbarn till den tidigare kubanske presidenten Ramón Grau San Martín, efter att 1965 ha 

blivit arresterade hade erkänt för kubanska säkerhetstjänstemän att de hade tryckt den falska 

lagen i Havanna, spridit den i hemlighet och sedan ljugit för föräldrarna. 

Artikel 3 i det tvivelaktiga dokumentet sa: ”När denna lag träder i kraft kommer vårdnaden 

om personer under 20 års ålder att tas över av staten via personer eller organisationer till vilka 

denna makt har delegerats.” Präster och CIA-agenter både värvade barn och övertalade 

föräldrarna att ”lita på oss. Den amerikanska regeringen kommer att ta hand om dem.” 

Prästerna spred det påhittade dokumentet inom medelklassen i sin kubanska församling. 

Katolska skoltjänstemän fruktade att Castros snabbt växande offentliga utbildningsprogram 

skulle undergräva deras faktiska utbildningsmonopol bland de förmögna. 

I mars 1960 beordrade president Eisenhower CIA att störta den kubanska regeringen. Byråns 

konspiratörer utformade Peter Pan så att den skulle löpa jämsides med politisk propaganda 

och ekonomisk blockad. Dessa parallella spår skulle försvaga Castros regering medan 

amerikanska instruktörer förberedde en invasionsstyrka av exilkubaner, som i sin tur skulle 

samverka med CIA-stödda terrorister och gerilla i städerna. 

Operation Peter Pan (ni kommer väl ihåg Disneys film?) utnyttjade kubanska barn och 

föräldrar för att främja sitt mål: att störta den revolutionära regeringen. NPR:s påstående att 

det inte finns ”några bevis” på CIA:s inblandning skulle ha gått upp i rök om de hade frågat 

Veciana eller sig själva varför CIA fortfarande vägrar att offentliggöra sina mer än 1.500 

dokument om operationen – samtidigt som de har hävt hemligstämpeln på arkiven över 

Grisbukten och missilkrisen 1962. 

Författaren Alvaro Fernandez’ far Angel Fernandez Varela rekryterades av CIA i Havanna, 

och undervisade vid det jesuitstyrda Colegio Belen. Innan han dog i Miami, skriver Alvaro, 

berättade Angel för sin familj att ”han hade varit en av de som var ansvariga för att ha skrivit 

den falska lagen som orsakade hysterin.” 

NPR:s reportage frågar sig inte ens: vem ordnade barnens visum, flygbiljetter och utländska 

kontakter, och varför utfärdade KLM och Pan American Airlines gratis biljetter till Peter Pan-

ungarna? 
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Inte heller gjorde NPR:s Allen någon uppföljning. Den amerikanska regeringen upprätthöll 

inte kontakten mellan föräldrarna och barnen, och gav inte heller visum till huvuddelen av 

föräldrarna som var kvar på Kuba. FN:s kommissionär försökte återförena föräldrarna och 

barnen, men Washington gav honom inget stöd. 

Veciana hjälpte till att arrangera detta smutsiga trick, men grubblade senare: ”Efteråt undrade 

jag: var det här rätt sak att göra? Vi skapade verkligen panik om regeringen, men skiljde 

också en massa barn från deras föräldrar.” 

I själva verket har Kuba hyllats för sin behandling av barn: ”På Kuba finns det inga barn på 

gatorna, inga barn som inte går i skolan, inga barn som saknar tillgång till sjukvård eller 

kultur, och det finns inga oskyddade barn utan möjlighet till utveckling”, sa José Juan Ortiz, 

UNICEF:s representant på Kuba. 

Paradoxalt nog tillskrev CIA sitt eget mål till den kubanska regeringen: att skilja barn från 

sina föräldrar. Om NPR:s redaktion hade varit ironisk så skulle den har gjort ett mer 

sanningsenligt reportage om Operation Peter Pan. 

 

Lästips 

Martin Fahlgren, Lögner om Kuba – Operation Peter Pan 

 

http://marxistarkiv.se/latinamerika/kuba/logner_om_kuba.pdf

