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EU vill normalisera
Bertil Olsson

Benita Ferrero-Waldner, EUs utrikeskommissionär besökte 
Kuba 23 juli efter EUs utrikesråds årliga beslut om Kuba-
politiken. Avsikten antas ha varit att understryka att EU 
önskar fortsatta förhandlingar om förbättrade bilaterala 
förbindelser. Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez 
upprepade Kubas ståndpunkt att meningsfulla förhandlingar 
måste grundats på respekt och icke-inblandning, innefatta 
politiska relationer, handel och samarbete och ersätta den 
”gemensamma ståndpunkt” som antogs av EU 1996 efter 
krav från USA. Det förhindras fortfarande av en liten grupp 
EU-länder på högerkanten. 

Det olycksaliga beslutet om sanktioner
Med sitt beslut 2003 om sanktioner mot Kuba förbjöd EU 
alla möten mellan höga EU-företrädare och kubanska dito, 
om inte samtidigt möten med dissidentgrupper ingick. Det 
ledde till att inga möten ägde rum och relationerna mellan 
EU och Kuba frös ned. EU-ländernass ambassadörer på 
Kuba blev överflödiga och utan möjligheter att främja sina 
intressen på Kuba – och i Latinamerika. Så i juni 2008 
hävdes sanktionerna villkorligt. I årets beslut bekräftar EU 
viljan att förbättra relationerna, trots hårt lobbyarbete från 
de värsta motståndarna, som Sverige.

EUs ”Gemensamma ståndpunkt om Kuba” - att stödja 
USAs små lakejgrupper - både ligger fast i retoriken och 
skjuts i sank av en nyckelmening i årets uttalande som 
säger: ”... när så är lämpligt, kommer möten med den 
fredliga prodemokratiska oppositionen att ingå i möten 
på hög nivå. Rådet anmodar Kuba att tillåta fria kontakter 
med civilasamhället i samband med besök på hög nivå.” 

EUs Gemensamma ståndpunkt ligger fast
För att balansera denna något mjukare linje mot Kuba  
upprepas ”mänskliga rättigheter” i var och varannan mening 
i uttalandet - två gånger redan i den inledande stycket -  
varvat med ”politiska dialog på en allsidig, jämbördig och 
resultatinriktad grund”. Där bekräftar rådet också att det 
står fast vid gemensamma ståndpunkten” från 1996, dvs 
diriekt inblandning i Kubas inrikespoltik.
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Oswaldo Payá, i mitten, 
visar sitt ”oberoende” 
hemma hos chefen för 
USAs intressekontor. 
Där diskuterar han 
handlingsplaner med 
den imperiella makt 
som i 50 år utsatt hans 
landsmän och -kvin-
nor för utsvältnings-
blockad, terror och 
biologisk krigföring. I 
vilket annat land som 
helst skulle det leda till 
långa fängelsestraff. 


