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Kennedy ville 
tillåta Kuba-resor

Bertil	Olsson

I en artikel i Washington Post 22 maj skriver Robert 
Kennedys dotter Kathleen att fadern 1963 ville häva 
reseförbudet för USA-medborgare till Kuba.. Hon 
hänvisar till hemliga dokument som blivit tillgängliga när 
Nationella Säkerhetsarkivet hävt säkerhetsstämpeln. I ett 
memorandum från 12 december 1963, mindre än en månad 
efter mordet på presidenten,  till utrikesministern Dean 
Rusk, uppmanade Robert Kennedy till ett snabbt beslut. 
Han skrev att det reseförbud som infördes av Kennedy-
administrationen var ett brott mot ”amerikansk tradition” 
och dessutom svårt att tillämpa. 

Kathleen Kennedy Townsend uppmanar Obama att 
studera faderns ställningstagande, och stödja det lagförslag 
på fritt resande till Kuba, som lagts fram i kongressen.

Utdrag ur Kennedy Townsends artikel i Washington Post, 
23 april 2009:

”I december 1963 förberedde justitiedepartementet 
ett åtal mot fyra medlemmar i Studentkommittén för 
resor till Kuba, som hade organiserat en resa för 59 
gymnasieungdomar till Havanna. Min far kritiserade åtalet, 
liksom själva reseförbudet. Han menade att förbudet bara 
lockade fler studenter att resa, och att fler skulle komma att 
resa till Kuba under det stundande jullovet.

Trots dess tydlighet, fick min fars åsikt inte något 
gehör. Istället anslöt sig president Johnssons regering 
till utrikesdepartementets hållning. ”Ett hävande av 
förbudet skulle uppfattas som en uppmjukning av vår 
policy gentemot Kuba”; våra restriktioner är en del 
av gemensamma ansträngningar från USA och andra 
amerikanska republiker för att isolera Kuba”; och ”en 
uppmjukning av USAs restriktioner skulle göra det svårt 
för oss att förmå latinamerikanska regeringar att hindra 
sina medborgare från att resa till Kuba”.

Men fyrtiosex år senare kan inget av dessa argument 
rättfärdiga en bestraffningspolitik som begränsar USA-
medborgarnas grundlagsenliga rätt att resa utomlands. 
Den ursprungliga förklaringen till förbudet - att USA 
annars skulle framstå som hycklare när man pressade 
latinamerikanska länder till att hindra sina ungdomar 
från att resa till Kuba – är för länge sedan förpassad till 
historiens soptunna.

Alltsedan mitten av 70-talet, då OAS hävde de 
multilaterala handelssanktionerna mot Kuba, har de flesta 
latinamerikaner fritt kunna resa till Kuba, och många 
har också gjort det. Under de senaste månaderna har 
presidenterna i Brasilien, Chile, Argentina, Venezuela, 
Guatemala och Dominikanska Republiken, liksom många 
andra ledare, besökt Havanna för att träffa Raúl och Fidel 
Castro – och tydligt klargjort för sina landsmän och för 
Washington att det är inget fel med att resa till Kuba.

Och deras budskap till Obama, är att det nu at dags att 
normalisera relationerna med Havanna. Genom att försöka 
isolera Kuba, har Washington bara lyckats isolera sig 
själv.

En undersökning av CNN den här månaden visar 
att 64% av USA-medborgarna stöder kravet på att fritt 
kunna resa till Kuba, och 71% anser att USA och Kuba 
bör återupprätta fulla diplomatiska förbindelser. Ännu 
viktigare för presidentens politiska beräkningar, är att 67% 
av medborgare i Miami av kubansk härkomst vill att alla 
USA-medborgare fritt ska kunna resa till Kuba, enligt en 
undersökning gjord av Bendixen & Co som offentliggjordes 
förra veckan.”
Kennedy	Townsends	artikel	finns	på:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/artic-
le/2009/04/22/AR2009042203088.html

Obamas ”klarspråk” om respekt för andra

Så här har han sagt
i	Kairo	4	juni:	”Låt	mig	vara	tydlig:	ingen	nation	kan	eller	
borde	 tvinga	på	en	annan	nation	ett	 visst	 regeringssys-
tem”
i	Whashington	13	april:	”Att	främja	demokrati	och	mänsk-
liga	rättigheter	på	Kuba	är	en	fråga	om	nationell	säkerhet	
för	USA	och	en	kärnpunkt	i	vår	utrikespolitik	i	Amerika”.

Möjliga slutsatser:
1.	Antingen	minns	han	inte	vad	han	har	sagt	eller	så	har	
han	olika	talskrivare
2.	Kuba	är	inte	en	självständig	nation	utan	en	del	av	USAs	


