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Många tjänar på CELAC
Jesús Arboleya Cervera  

Latinamerika har starka tillväxtsiffror, men inte tack 
vara högteknologi eller IMF-råd, utan tack vare den folkliga 
kampen mot nyliberalismen. Det är en objektiv faktor som 
samlar ett brett politiskt spektrum som ser att CELAC kan 

bidra till att övervinna beroendet av nationella härskarklasser 
i samarbete med USA. Med nästan 600 miljoner invånare 
är Latinamerika och Karibien en jättemarknad, även om 
den begränsas av de extrema ekonomiska klyftorna. 
Regionen har också väldiga naturresurser, som hittills 
utplundrats av transnationella bolag vilket också leder till 
folkliga protester. Delar av borgarklassen kan ha intresse 
av tillgång till egna och grannländers marknader som inte 
är helt kontrollerade av transnationella storbolag. 

För Kuba öppnar sig möjligheter till ökad handel och 
samarbete. USAs blockad utestängde länge Kuba från 
all handel i världsdelen. Under 2000-talet har handeln 
återupprättats med alla länder utom USA och Kubas 
prestige har vuxit med all den utbildade personal som 
verkar i många av länderna. Men USAs blockad består 
ändå genom kontroll över bolag, rättigheter och patent, 
vilket hindrar all handel. 

USA försökte stoppa Karibiskt toppmöte  
Dagarna efter CELAC reste Raul Castro till toppmöte 

med Caricomländerna, de  karibiska önationerna. 
Toppmötet skulle äga rum på statsägda Trinidad Hilton. 
Men från USA kom besked dagarna innan att Raul Castro 
inte får bo eller vistas på något Hiltonhotell. Den ansökan 
som Trinidads regering gjort till USA finansdepartement 
blev aldrig besvarad. 

Det blev stressigt för arrangörerna. Men Trinidads 
premiärminister lyckades boka rum på ett annat storhotell 
och flytta konferensen. 

De 15 medlemsländerna i Caricom fördömde ”USAs 
övergrepp på Trinidad och Tobagos suveränitet” som en 
förolämpning mot dem alla. Men USA lyckades inte 
sabotera mötet, istället har ”de starka och vänskapliga 
förbindelserna mellan Caricom och Kuba stärks.” 

Raul	Castro	med	Trinidad	Tobagos	premiärminister	på	det	
Caricommöte	som	USA	försökte	stoppa.	

Varning	för	presidentcancer:	Brasiliens,	Paraguays,	Venezuelas,	Argentinas	presidenter	och	Brasiliens	före	detta	har	drabbats.	


