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EUs Kuba-förbindelser 

Skulle normaliseras
Eva	Björklund

Enligt tidskriften Proceso 10-03-21 hade EUs 
ordförandeland Spanien i början av februari uppnått ett 
brett samförstånd med alla 27 medlemsländer om att ersätta 
den ”gemensamma hållningen” mot Kuba – som kräver 
systemskifte som villkor för normalisering av relationerna -  
och ersätta den med ett ”juridiskt instrument” för bilaterala 
överläggningar om mänskliga rättigheter med vart och ett 
av de 27 medlemsländerna.
Den möjliga frigivningen av flera ”samvetsfångar” med 
hälsoproblem ingick i de samtal som förts mellan Madrid 
och Havanna sedan december.  Men Orlando Zapatas 
död och EU-parlamentets fördömande av Kuba, ödelade 
förhandlingarna. Historien avspeglas i notiserna:

10-02-15 Spanien kräver slut på EU:s 
”gemensamma hållning” mot Kuba

Spaniens utrikesminister Miguel Ángel Moratinos tror 
på sunda förnuftet i EU och vill en gång för alla upphäva 
EU:s ”gemensamma hållning” för regimsskifte på Kuba. 
Den är en inblandning i Kubas inre angelägenheter som 
antogs 1996 efter påtryckningar från USA enligt Boletin 
informativo 

10-02-23  USA vill inte ha förbättrade 
relationer EU – Kuba   

Valenzuela, USA:s toppdiplomat för Latinamerika, har 
antytt att EU:s planer på förbättrade relationer med Kuba 
inte är någon bra idé. ”Just nu bedömer vi det som att vi 
inte nödvändigtvis ser en förändring av den gemensamma 
positionen som något positivt”, sade Valenzuela under 
besök i Spanien enligt Cuba Central Team (USA)

10-03-19  Spanien förväntar sig ingen 
förändring

Spanien har nu erkänt att det förmodligen blir omöjligt 
att få EU att ändra sin politik gentemot Kuba. I och med 
mediekampanjen mot Kuba efter Zapatas död är det 
osannolikt att EU kommer att ändra sin position enligt 
Cuba Central Team (USA) 

10-03-29  Fariñas avböjer ambulansflyg 
till Spanien

Fariñas har anklagat spanska premiärministern Zapatero 
för att vara medskyldig till Zapatas död och krävt avbön. 
Nu har spanska ambassaden erbjudit att hämta honom med 
eget ambulansflyg till Spanien, men han satte som villkor 
att de 26 fångars vilkas frigivning han hungerstrejkar 
för också skulle erbjudas detsamma. Dvs i princip det 
som var överenskommet mellan Spanien och Kuba 
innan mediekampanjen drog igång, och som den nu har 
omöjliggjort, enligt Momento 24, 
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