
Bernie Dwyer flankerad av Aleida Godinez Soler och Alicia Zamora Labrada, två av de kubanska agenterna 
som infiltrerade och avslöjade hur s.k. dissidenter mottog instruktioner, utrustning och pengar från USA-
diplomater stationerade vid USA:s intressekontor i Havanna.

Dagen då diplomatin dog!
F i l m p r e m i ä r :

MALMÖ  Tisdag 18 maj kl 19.00 Stadsdelsbiblioteket Garaget, Lönngatan 30
  i närheten av Sofielunds Folkets Hus

GÖTEBORG  Onsdag 19 maj kl 19.00  Café Brevé, Fjärde Långgatan 8 C, 300 m från Järntorget

VÄSTERÅS  Fredag 21 maj kl 18.30  Elektra / Folkets bio, Culturen, Sintervägen 6 
 
STOCKHOLM  Söndag 23 maj kl 15.00  NBV, Bergsunds Strand 43. T-bana: Hornstull

Filmskaparen Bernie Dwyer turnerar och presenterar filmen med tillfälle till frågor efter visningen. 
Filmen är på engelska och spanska med texter på engelska. Den är 33 minuter. Se de lokala affischerna, 
aktivitetsannonser och www.svensk-kubanska.se för mer information om arrangemangen. Det blir entré 
eller insamling för att hjälpa till att finansiera arrangemangen. Köpenhamn och Oslo ingår i turnén.

Denna dramatiska nya dokumentärfilm av det irländsk-kubanska teamet Bernie Dwyer och Roberto Ruiz Rebo 
ger oss en mycket annorlunda bild än den som presenteras i våra vanliga media. 

Dagen då diplomatin dog granskar “Fidel Castros massarrestering” 2003, då 75 kubaner arresterades, ställ-
des inför rätta och dömdes till fängelsestraff.

Detta är första gången som agenter för den kubanska staten uttalar sig på film om varför Kubas regering 
fängslade dessa 75 “oberoende journalister”, “fackföreningsledare” och “bibliotekarier”. De fyra agenterna 
berättar om sina vittnesmål inför de kubanska domstolarna, vilket blottlade den inre verksamheten inom dissi-
dentgrupperna som de hade infiltrerat. Agenterna berättar om de olika, ofta skrämmande, planer som dissident-
erna kokade ihop i samarbete med USA för att destabilisera sitt land. Detta dramatiska vittnesmål har knappast 
alls tidigare rapporterats i de stora västerländska medierna, trots att avskrifter och dokumenterade bevis har 
funnits fritt tillgängliga på Internet.

Filmen innehåller även uttalanden från två tidigare chefer för USA:s diplomatiska stab i Havanna, och från 
Ricardo Alarcon, ordförande i Kubas Nationalförsamling.

Dessutom medverkar den USA-baserade advokaten och framstående experten på mänskliga rättigheter, 
José Pertierra, som förklarar att Kuba, såväl under kubansk lag som internationell lag, har rätt att skydda sitt 
lands självständighet från inblandning från sin största och mäktigaste fiende.

Dagen då diplomatin dog är skapad av Bernie Dwyer och Roberto Ruiz och producerad av “Two Islands 
Productions” (Irland). Bernie Dwyer, irländsk filmregissör och radiojournalist som bor och arbetar i Havanna, 
har gjort fem andra dokumentärfilmer tillsammans med den kubanske regissören Roberto Ruiz. Dessa inklu-
derar den prisbelönade Mission against terror, berättelsen om fem kubaner som är dömda till långa tider i 
USA:s fängelser. Dessa fem var kubanska agenter som infiltrerade terroristgrupper i Miami för att avslöja deras 
planer mot Kuba. Filmen har möjliggjorts tack vare stöd från bl.a. Brödet & Fiskarna i Västerås.
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