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Latinamerika 
kör över USA

Zoltan	Tiroler
Amerikanska staternas organisation, OAS, beslutade vid 
sitt toppmöte i Honduras 3 juni att ogiltigförklara beslutet 
som för 47 år sedan (31 januari 1962) uteslöt Kuba ur 
organisationen. Beslutet var enhälligt.

Kuba förklarade omgående att det var en stor seger för 
Latinamerika och Kuba, men att Kuba inte har för avsikt 
att komma tillbaka. Kuba anser att OAS genom historien 
enbart varit ett redskap för USA. Kuba brukar med Ches 
ord kalla OAS för ”USAs kolonialdepartement.

Beslutet kom efter långvarig diplomatisk kamp ledd 
av länder som Brasilien och Venezuela med stöd av i stort 
sett alla andra, som krävde att uteslutningen skulle hävas. 
En talesman för USA hävdade före mötet att inget beslut 
skulle fattas och att det bara var länder som ”fastnat i det 
förflutna som Venezuela och Nicaragua” som ville att Kuba 
skulle välkomnas tillbaka. För ”OAS uppskattar att det är 
en sammanslutning av demokratier.” 

USAs utrikesminister Hillary Clinton som deltog i 
toppmötet hävdade också bestämt USAs krav att Kuba först 
ska ” visa framsteg vad gäller demokrati och mänskliga 
rättigheter” men hon lämnade mötet innan omröstningen. 
Och för att undvika att bli helt isolerat fick USA bita i 
det sura äpplet och protesterade inte när beslutet togs. 
Clinton försökte sedan hålla god min i elakt spel och sa sig 
välkomna beslutet.

Ledare i Latinamerika var desto mer entusiastiska. 
Värden för mötet i Honduras, president Mel Zelaya, sa: 
”Kalla kriget har slutat idag.” Ecuadors utrikesminister 
Fander Falconi: ”Det ställs inga villkor av något slag 
på Kuba” för att det ska återinträda…Vi har rättat till en 
historisk oförrätt.” 

I USAs kongress hotar motståndarna med att strypa 
finansieringen av OAS (enligt principen: den som betalar 

bestämmer). 
OAS har en smutsig historia när det gäller demokrati 

och mänskliga rättigheter. Ingen av Latinamerikas blodiga 
militärdiktaturer uteslöts. Tvärtom, OAS stödde inte bara 
dessa utan har under årens lopp också ställt upp bakom 
USAs alla militära interventioner. OAS har inte varit en 
organisation för världsdelens alla stater, utan för en av 
dem: USA. 

Nu är de flesta stater i Latinamerika inte längre beredda 
att acceptera detta. Frågan är om OAS har någon framtid, 
med eller utan Kuba. Allt fler latinamerikanska länder 
väljer sin egen väg.

Den	latinamerikanska	integrationen	blir	slutet	för	dig


