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Dubbel seger för
Kuba i FN

Eva Björklund 061125Eva Björklund 061125Eva Björklund 061125Eva Björklund 061125Eva Björklund 061125
Den återigen överväldigande segern för Kubas resolu-

tionsförslag i FNs Generalförsamling om ett slut på USAs
ekonomiska, handels- och finansiella blockad mot Kuba –
183 mot 4 - föregicks av ett sista försök från USA att grumla
segern. Kontakter på presidentnivå ledde till en motion från
Australien om ett tillägg till den kubanska resolutionen, om
påstådda brott mot mänskliga rättigheter. Det är ju den tes
USA sedan 15 år driver som grund för sin ekonomiska
krigföring mot Kuba.

Det gick inte nu, men omröstningen om Australiens
förslag visar tydligt var USA har sina vasaller och var de kan
sätta in tumskruvarna. 126 länder röstade för Kubas mot-
drag att kräva att inte behandla Australien/USAs tillägg. 51
röstade mot, 5 avstod och 10 uteblev:

• Nordafrika och Mellanöstern: Av 19 länder röstade 16
för Kubas krav, 1 mot (Israel), 2 uteblev (Iraq och Marocko).

• Afrika söder om Sahara: Av 47 länder röstade 44 för
Kubas krav, 1 mot (Benin*), 2 uteblev (Elfenbenskusten och
Liberia).

• Asien och Oceanien: Av 36 länder röstade 25 för Kubas
krav, 5 mot (Japan, Marshallöarna, Micronesien, Palau och
Sydkorea), 3 avstod (Kiribati, Samoa och Tonga), 3 uteblev
(Vanuatu, Östtimor och Afghanistan).

• Latinamerika och Karibien: Av 33 länder röstade 30 för
Kubas krav och 3 uteblev (Nicaragua, El Salvador och
Guatemala).

• Västeuropa m fl: Av 29 länder röstade 1 för Kubas krav
(Turkiet) och 2 avstod (Liechtenstein och Schweiz) övriga
röstade mot.

• Östeuropa: Av 28 länder röstade 10 för Kubas krav och
18 mot (Albanien, Bosnia-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien,
Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Estland, Georgien, Ung-
ern, Lettland, Litauen, Makedoniem, Moldavien, Montene-
gro, Polen, Rumänien och Serbien).

*Benin krävde att få noterat att de röstade fel
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