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Utrikesministerns rapport

Bush´s anti-
Kubaplan kör hårt
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I sin rapport till nationalförsamlingens utrikesutskott var-
nade utrikesminister Felipe Pérez Roque USAs ökande
upptrappning av aggressionerna. “Bushs plan genomförs
fullt ut”, med intensifiering av blockaden och trakasserier
mot företag i andra länder som vill handla med Kuba."

Utrikesministern kunde notera "att framsteg har gjorts
men att mycket återstår att göra för att häva blockaden och
mediakampanjen”. Men, försäkrade Pérez Roque, har USA
misslyckats med att isolera Kuba. Och tog upp de senaste 12
månadernas diplomatiska framsteg.

De känslor av respekt och solidaritet som Kubas revolu-
tion väcker har lett till USAs relativa misslyckande, sa han
och lade fram en del siffror. 181 av FNs 192 medlemsländer
har diplomatiska förbindelser med Kuba som har ambassader
i 116 länder, i FN i New York, Rådet för mänskliga rättighe-
ter i Genève, UNESCO i Paris och FAO i Rom, samt
konsulat och intressekontor i 22 länder till. I Havanna finns
102 ambassader.

Ett annat tecken på isoleringspolitikens misslyckande är
befästandet av det internationella motståndet mot USA:s
blockad, vilket är en seger för folkets motstånd och för
diplomatisk kamp. Pérez Roque påminde om att 183 av 192
länder i FN:s generalförsamling röstade mot blockaden
2006. “Det är visserligen inte ett tvingande beslut men det
politiskt och etiskt viktigt. Och bara för några dagar sedan,
noterade han, "firade Kuba i Genève USAs nederlag efter 20
år av anti-kubanska manipulationer i Rådet för Mänskliga
Rättigheter. Nu upphävdes  det anti-kubanska mandatet.Vi
har undanröjt USAs svepskäl för blockaden”.

Ministern tog också upp framgången med Alliansfria
Rörelsens  14:e toppmöte i Havanna i September 2006, “ett
uppsving för enighet, försvar av multilateralism och förny-
else av rörelsens mål och syften". Han talade om hur Kubas
samarbetsprogram med tredje världen utvecklas. För närva-
rande deltar mer än 42.000 kubaner i dessa program i 101
länder och 32.000 av dem är  hälsovårdspersonal i 69 länder.

 Till detta kommer också att  47.000 ungdomar från 130
länder har avlagt universitetsexamen inom 33 olika ämnes-
områden. För närvarande är 30.000 ungdomar från 120
länder inskrivna vid kubanska universitet och ytterligare
29.000 studerar i sina hemländer under ledning av kubanska
lärare, som i Venzuela och Gambia.

Pérez Roque nämnde också ‘Operación Milagro’, som
botat 700.000 ögonpatienter från 31 länder och att 36 ögon-
kliniker öppnats  i nio länder - Venezuela, Bolivia, Ecuador,
Honduras, Guatemala, Haiti, Nicaragua, Panama och Mali.

"Vad skulle de rika länderna inte kunna göra", frågade
han, samtidigt som han konstaterade att de 0,7% av BNP
som dessa länder förväntas avsätta till bistånd aldrig upp-
fylls och när någon del av det kommer till stånd så är det
alltid villkorat. "Kort sagt", fastslog Felipe Pérez Roque, "är
Kuba:s samarbete med andra länder en unik solidaritets-
handling".  Översättning: Lennartssons
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