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Världen kräver att USA häver blockaden

187 mot 3, 
2 nedlagda 

Eva	Björklund

I år blev det 2 till i den överväldigande majoritet i FNs 
Generalförsamling som kräver slut på USAs finansiella, 
handels- och ekonomiska blockad mot Kuba. Det var 18e året 
i rad, nu med 187 röster mot samma 3 som de senaste åren: 
USA, Israel och lilla stackars Palau (drygt 20.000 invånare, 
förött av USA:s kärnvapenprov på 50-talet då de kallades 
Bikini-öarna). Återstående 2 av Generalförsamlingen 192 
länder avstod, också de små Stillahavsöar i USAs våld: 
Micronesien och Marshallöarna.

Under debatten inför årets omröstning talade ett 30-tal 
statschefer för kravet att världshistoriens längsta blockad 
ska upphöra. Nu har även Amnesty, som länge dröjt med 
saken, anslutit sig till kritiken mot blockaden som 2008 
kostat Kuba nominellt över 96 miljarder US dollar. I dagens 
penningvärde uppskattas de skador blockaden åsamkat 
Kuba sedan starten till 236 miljarder dollar – en oerhörd 
summa för ett litet, fattigt land som Kuba. De senaste åren 
2 till 3 miljarder dollar årligen. 

Kubas resolution ”Om nödvändigheten att sätta stopp för 
den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden 
införd av USA mot Kuba” framhåller att ”blockaden är 
det främsta uttrycket för en grym och omänsklig politik 
som helt saknar laglig grund och berättigande, avsiktligt 
utformad för att skapa hunger, sjukdomar och förtvivlan 
hos den kubanska befolkningen.” 

Redan 1959 införde USA sanktioner mot Kuba. Officiellt 
infördes blockaden av president Kennedy 1962. Det 
skedde efter att USA-imperialismen lidit sitt första militära 
nederlag på västra halvklotet vid invasionen av Grisbukten 
1961. Sedan dess har blockaden successivt skärpts och 
utvidgats med extraterritoriella åtgärder som inkräktar på 
andra länders handel med Kuba.

Inget talar för att USA heller denna gång ska rätta sig 
efter Världssamfundet. Under året med Obama har heller 
inget positivt hänt vad gäller blockaden. Snarare tvärtom. 
Under årets första nio månader har USA bötfällt ett stort 
antal företag och individer för brott mot blockadlagarna.

Amnesty: blockaden människorättsbrott 
Den 2 september publicerade Amnesty en rapport om USAs 
blockad mot Kuba. De kallar den visserligen fortfarande 
”embargo”, på USAs vis, men rekommenderar Obama 
att häva den. Detta är en viktig ändring av Amnestys 
hållning mot Kuba, som hittills präglats av ständig kritik 
mot kubanska domar mot de medborgare som samarbetat 
med USAs blockadpolitik. När Amnesty nu konstaterar 
att USAs blockad innebär omfattande kränkningar av 
kubanernas mänskliga rättigheter, borde det följas upp med 
ett erkännande av Kubas rätt att precis som andra länder 
lagföra de medborgare som samarbetar med främmande 
makts aggressionspolitik. 

I pressmeddelandet uppmanar Amnesty president Obama 
att ”ta ledningen och lyfta embargot mot Kuba” genom att 
inte skriva under förlängningen av sanktionerna inom ramen 
för Lagen om handel med fienden. ”Detta är ett perfekt 
tillfälle för president att ta avstånd från hittillsvarande 
misslyckade politik och sända ett starkt budskap till USAs 
kongress om nödvändigheten att häva embargot”, sa Irene 
Kahn, Amnesty Internationals generalsekreterare. 

Tyvärr följde Obama inte uppmaningen utan gjorde 
blockaden till sin genom att den 14 september skriva på 
en förlängning. Så när FNs Generalförsamling den 29 
oktober än en gång krävde ett slut på blockaden återkom 
Amnesty, nu med uppmaningen till Obama ”att följa FNs 
Generalförsamlings ledning och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att avsluta sitt ekonomiska ’embargo’ mot 
Kuba”. Källa_ www.amnesty.org


