Vad blockaden kostar
USA
Margot Pepper

1 januari firade kubanerna 50-årsdagen av revolutionens
seger över USA-stödda Batistaregimen. Under över 47
år har Kuba lidit under det som USA kallar embargo, och
Kuba kallar blockad, vilket är mer korrekt med tanke på
att USA också på olika sätt hindrar andra länder att handla
med Kuba.
Den ursprungliga motivationen för blockaden var att
Kuba nationaliserat USA-bolags egendom till ett värde av
omkring 1,8 miljarder US-dollar enligt USAs kommission
för utländska fordringar (som Kuba erbjöd sig att ersätta
men USA vägrade). Kuba hävdade att USA-bolag tagit
kontroll av 70 procent av odlingsmarken och 75 procent
av industrin.
Idag växer den allmänna opinionen i USA mot
blockaden, 52 procent vill häva den, 67 vill få ett omedelbart
slut på reseförbudet, enligt Cuba Policy Foundation (CPF),
en ideell organisation. Nyliga opinionsundersökningar har
visat att flertalet Miami-kubaner stöder ett hävande av
blockaden.
Andelen skulle antagligen bli ännu högre om folk
visste hur mycket blockaden kostar dem, något som USAs
näringsliv börjar bli allt mer medvetet om. Företrädare för
ett dussin ledande företagarorganisationer, innefattande
Handelskammaren, skrev i december ett brev till president
Obama med uppmaningen att skrota blockaden.
I brevet hävdar de att handelsrestriktionerna mot Kuba
kostar USAs ekonomi i förlorade intäkter 1,2 miljarder USdollar per år. CPF uppskattar kostnaden till 4,8 miljarder.
USA avsätter också 27 miljoner varje år till Radio och
TV Martí, för sändningar mot Kuba, trots att de effektivt
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blockeras av Kuba. Detta har kostat skattebetalarna i USA
en halv miljard under de senaste 20 åren, enligt Council on
Hemispheric Affairs, CHA
Dessutom har blockaden berövat USA-medborgare
tillgång till de nya läkemedel som tagits fram på Kuba
som världens första vaccin mot hjärnhinneinflammation B,
behandling av retinitis pigmentosa, hållbarhetsmedel för
mjölk, och PPG mot kolesterol som blivit mer eftertraktat på
grund av sin potenshöjande effekt. Och i somras lanserade
Kuba CimaVax EGF, det första behandlingsvaccinet mot
lungcancer. Det sätter igång en reaktion från immunförsvaret
som förlänger livet på lungcancerpatienter och underlättar
andningen och återställer aptiten.
Blockaden har naturligtvis drabbat Kubas folk hårdare,
och har hindrat den ekonomiska och sociala utvecklingen
till ett värde av över 90 miljarder US-dollar.
Det innebär att utan blockadens effekter, som går långt
utöver den förlorade handeln med USA, skulle Kuba
idag ha varit ett välmående land. Men trots de oerhörda
ekonomiska kostnaden för USA har Kuba lyckats förse
sina medborgare med något som USAs fortfarande saknar:
gratis högkvalitativ hälsovård, gratis utbildning upp till och
med universitetsnivå, och subventionerade livsmedel och
basvaror. Under tiden går 36,2 miljoner US-amerikaner
hungriga och 47 miljoner står utanför sjukförsäkringen.
Kuba klarar sig också bra i jämförelse med USA på en lång
rad sociala områden:
Det faktum att ett fattigt, tidigare koloniserat land kan
tillgodose sina invånares grundläggande behov bättre än
USA på flera avgörande områden understryker hur USA
skulle tjäna på att följa dess exempel. Och det kanske visar
på blockens egentliga syfte, att förhindra folk att själva
kunna jämföra. Om det enda hota Kuba riktar mot USA
är det goda exemplets så är det verkligen dags att skrota
blockaden.
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