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För första gången på länge vågade någon sig på 
att ta upp Kuba i riksdagen utan att fokusera på 
”omfattande brott mot mänskliga rättigheter”. Det var 
miljöpartisten Jan Lindholm som i en interpellation 
menade att världen inte har råd att avstå från den 
kunskap Kuba kan bidra med när vi står inför den 
största utmaning världen någonsin mött. Han pekade 
på Kubas höga utbildningsnivå och framsteg med 
decentraliserad elförsörjning, lokal produktion, 
förnybara energikällor, avancerad vattenteknik, 
kemikaliefri stadsnära livsmedelsodling osv. 

Frågan var om utrikesministern hade för avsikt att i 
internationella fora ta upp hur USAs blockad stoppar 
kubanska folkets bidrag till världens förmåga att möta 
klimatutmaningen och om han skulle verka för att EU 
normaliserar förbindelserna med Kuba?

Biståndsministern som fick uppdraget att svara var 
förvånad ”över detta rättframma sätt att resonera av en 
ledande representant från vänsteralliansen som nu säger att 
vi helt och hållet från svensk sida ska ändra Kubapolitiken 
för vi går miste om så mycket kompetens.” Och menade 
att många kubaner svälter ihjäl för sin rätt att få uttrycka 
sig. Så ”att ta klimatutmaningarna som intäkt och diskutera 
grönt för att försöka få oss att häva EU:s politik mot Kuba 

tror jag är att göra friheten en otjänst. Sverige kommer att 
hålla fast vid den restriktiva politiken gentemot Kuba.” 

De auktoritära staterna USA och EU?
Lindholm svarade att ”de flesta av EU:s länder sedan 

länge insett att det är kontraproduktivt att blockera 
Kuba medan Sverige och några få andra länder genom 
konsensusprincipen inom EU stoppar en normalisering:

”Nu säger ministern att det är en allvarlig fråga att folk 
isoleras från den globala gemenskapen. Det håller jag med 
om. Ministern säger också att det största hotet kommer 
från auktoritära stater. Det låter faktiskt på formuleringen 
som att ministern syftar på de auktoritära staterna USA och 
EU.”

Lindholm delar inte den kubanska regeringens syn på 
demokrati. ”Man kan undra vad det är som gör att Kuba 
skulle vara ett så mycket större hot än exempelvis Israel.  
Såvitt jag vet hotar inte Kuba några av sina grannländer. 
Inte heller kapar man främmande länders fartyg på 
internationellt vatten.”  Lindholm efterfrågar logiken i att 
vilja isolera Kuba men motsätta sig handelsblockad mot 
Israel ”med motiveringen att isoleringen skulle kunna göra 
Israel till ett ännu farligare land i sin region. Var finns 
logiken i det?”
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Sverige förlorar viktig miljökunskap
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