USAs blockad mot Kuba

50 år för år
Eva Björklund

Omedelbart efter revolutionssegern 1 januari 1959 inledde
USA planer för att återta kontrollen över den upproriska ön.
Startskottet för direkta fientligheter var den jordreform som
Kuba genomförde i maj 1959, med nationalisering – mot
ersättning – av alla storgods, del flesta ägda av USA–bolag.
Sedan dess har fientligheterna mot Kuba trappats upp år
för år, ständigt underbyggda av massiv medial propaganda.
USA uppmanade alla utbildade - läkare, tekniker, advokater,
företagsledare etc - att lämna Kuba med föreställningen om att
inom kort kunna återvända tillsammans med USAs väpnade
styrkor, något som de fortfarande väntar på. I Miami byggdes
CIAs största kontor upp parallellt med att CIA organiserade
terrorgrupper – både på Kuba och bland de som utvandrat till
Miami - för sabotage mot Kuba.
USAs finansiella, ekonomiska och handelsblockad syftar till
att ”framkalla social oro, desperation och svält” och sålunda
övertyga Kubas folk om det meningslösa i att försöka frigöra
sig från USA.
Bockaden har till och med 2010 kostat Kuba 975 miljarder
US-dollar, nästan 20 miljarder per år, vilket är mer än landets
totala exportintäkter. Blockaden är den enskilt viktigaste
faktorn som hindrar Kubas utveckling.

Förspelet
1959
• 10.3: USAs nationella säkerhetsråd gör upp den första
planen på att störta Kubas regering.
• 11.6: USA hotar att skära ner sockerimporten från Kuba som
landets ekonomi är helt beroende av. Terrorangreppen inleds
med flygbombningar av sockerbruk.
• Oktober: USA antar ett program för hemlig krigföring mot
Kuba med finansiering av väpnade grupper på Kuba.
• 11.12: USAs regering uppdrar åt CIA att undanröja Fidel
Castro och ersätta honom med en USA-vänlig junta. I
uppdraget ingår riktade radio- och tevesändningar mot Kuba
och upprättandet av ”befriade” områden på Kuba.
1960
• 4.2: Sovjetunionen erbjuder ett avtal om handel med olja
och socker och krediter på 100 miljoner dollar.
• 4.3: Det franska fartyget La Coubre sprängs i Havannas
hamn. 100 sjömän dör, varav 7 franska, och 200 såras. En
våg av sprängattentat mot varuhus, biografer, skolor, mm.
• Mars: President Eisenhower ger klartecken för en tredje
plan för hemlig krigföring mot Kuba: ”Operation Pluto”, för
väpnad invasion. CIA anlitar maffian för att mörda Fidel.
• 21.3: Voice of America startar propagandasändningar mot
Kuba. Det blev inledningen för tiotals statligt finansierade
radio- och tevekanaler i USA mot Kuba.
• Maj: CIA upprättar träningsläger i Guatemala för en
invasionsstyrka rekryterad bland Batistadiktaturens ekonomiska och militära kärntrupper, som fått fristad i USA
• 29.6: USAs Texas Oil och Standard Oil vägrar att raffinera
sovjetisk olja. Kuba tar över installationerna och genomför
raffineringen.
• 6.6: Washington skär ner sockerimporten och slopar sedan
hela sockerkvoten. Sovjet erbjuder sig att köpa hela kvoten.
• 6.6: Kuba nationaliserar alla de USA-ägda olje-raffinaderierna,
sockerbruken och el- och telebolagen.
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En dags blockad - 139 färre stadsbussar
• Augusti: USA får igenom ett uttalande mot Kuba i
Amerikanska staternas organisation, OAS, där alla länder i
välrdsdelen ingår, även kallat USAs kolonialministerium.
• 28.9 Sprängs 4 bomber när Fidel talar på ett massmöte i
protest mot OAS uttalande.
• 30.10: Eisenhower undertecknar en lag om förbud mot all
all export till Kuba, utom livsmedel och läkemedel.
• November: USA lanserar Peter Pan-operationen och skrämmer
kubanska föräldrar att skicka 14 000 barn till USA, för att
undkomma ”planer att beröva föräldrarna vårdnaden”.
1961
• Januari: Kuba lanserar alfabetiseringskampanjen över hela
landet. Den blir måltavla för CIAs mordpatruller.
• 3.1: USA bryter de diplomatiska förbindelserna med Kuba
och stänger ambassaden i Havanna.
• 20.1: President Kennedy övertar ansvaret för CIAs
invasionsplaner.
• 13.3: I OAS lanserar USA Framstegsalliansen, ett
biståndsprogram som motdrag mot lockelsen att följa Kubas
väg för självständig utveckling.
• 13.4: CIA-agenter anlägger mordbrand på Havannas största
varuhus. En kund dör, många såras, varuhuset totalförstörs.
• 15.4: USA-plan med kubanska beteckningar bombar Kubas
flygplatser inför den kommande invasionen.
• 17.4: CIAs invasionsstyrkor landstiger vid Grisbukten för
att upprätta ett brohuvud, flyga in en provisorisk regering
och begära hjälp från USA. Men invasionen slås tillbaka på
72 timmar och blir USAs första militära nederlag. Kennedy
uppdrar åt sin bror Robert att dra igång Operation Mongoose
för upptrappad terrorkrigföring mot Kuba.
• USA organiserar väpnade ligor i Escambraybergen. 70 ton vapen flygs in. 1961-1963 rapporteras 5.780 överfall på folk och anläggningar.

Axplock ur Blockaden
och ledsagande terroraktioner
1962
• 22.1: På USAs order utesluts Kuba från OAS.
• 3.2: USA förbjuder all import från Kuba. Utländska fartyg som angör kubansk hamn svartlistas
i USA för att förhindra Kubas handel med andra länder.
Blockaden har inletts.
• 24.3: USA förbjuder införsel av varje vara som innehåller
något av kubanskt ursprung, oavsett i vilket land varan
tillverkats samt export från tredje land till Kuba av varor med
någon del eller patent från USA. USA utestänger Kuba från
internationella finansinstitut och internationella krediter och
tvinga med hela Latinamerika utom Mexiko i blockaden. USA
lägger beslag på alla kubanska tillgångar uppgående till 150
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miljoner US-dollar.
• Mars-april. CIA planerar provokationer för att få
förevändningar för militärt ingripande på Kuba. Kuba
köper vapen från Sovjet som får tillstånd att installera
kärnvapenraketer med medellång räckvidd.
• Oktober: USAs spionflyg upptäcker raketramper på Kuba,
anklagar Sovjet för att förbereda kärnvapenangrepp på USA.
• 22.10: Kennedy beordrar flottblockad mot Kuba. Risk för
kärnvapenkrig.
• 28.10: USA och Sovjetunionen kommer överens. Sovjet
drar tillbaka sina kärnvapenraketer, USA lovar att inte
angripa Kuba militärt och Kennedy lovar i hemlighet att USAs
kärnvapenraketer i Turkiet ska monteras ned. Kuba tillfrågas
inte om uppgörelsen.
• USA:s bakteriologiska krigföring startar med att CIA-agenter
sprider virus bland Kubas kycklingbesättningar.
1963
• 8.2: USA inför förbud för medborgare att besöka Kuba.
• Försöken att bygga upp ett väpnat inre motstånd på
Kuba fortsätter. 299 CIA-ligor med sammanlagt ca 4.000
man opererar på Kuba fram till 1965 då alla besegrats.
Från 1965 fortsätter sabotage- och terrorverksamheten men
huvudsakligen genom aktioner utifrån och mot kubaner –
särskilt mot Castro - och kubanska tillgångar i utlandet.
1964
• Bönder i Sancti Spiritus upptäcker flygplan som släpper ut
ballonger med bakterier som angriper odlingarna.
• USA förbjuder även export av livs- och läkemedel, vilket är
en krigshandling, jämställd med folkmord.
• CIA-finansierade ”Kubas Nationalistiska Rörelse” avfyrar
granatkastare mot FN-skrapan i New York när Che Guevara
ska tala där. Terrorkriget utvidgas till hela världen med
attentat mot ambassader, flygbolag, medier, organisationer
och personer som stöder Kuba.
1966
• USAs kongress röstar igenom ”kubanska undantagslagen”
som garanterar uppehållstillstånd till kubaner som tar sig in i
USA, ett privilegium som ingen annan nation har.
1971
• En CIA-agent för in svinpest på Kuba, där sjukdomen aldrig
tidigare förekommit. En halv miljon grisar offras.
1974
• Mellan 1974 och 76 begår CIA-stödda terrorgrupper 202
attentat i 23 länder.
1975
• Ett attentat mot flygplatsen La Guardia i New York dödar 13
människor och skadar 75.
• Den av USAs senat tillsatta Warren-kommissionen uppdagar
det stora antala mordförsök som CIA riktat mot Fidel Castro.
• Många latinamerikanska länder började handla med Kuba
och återupprätta diplomatiska relationer.
1976
• OAS upphäver förbudet för medlemsländerna att handla
med Kuba, men USAs ekonomiska krigföring fortsätter.
• 6.10 spränger en CIA-stödd exilkubansk terrororganisation
ett kubanskt passagerarplan i lufter över Barbados. 73
människor dör. De ansvariga hyllas än idag som hjältar i
Miami. Detta är bara ett i raden av terroraktioner riktade mot
kubanska fartyg, ambassader och flyg.
1977
• President Carter planerar att häva blockaden och erkänna
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Kuba. Som ett första steg öppnar USAs och Kubas regeringar
intressekontor i respektive huvudstäder. USA tillåter flyg från
Miami till Kuba för kubaner i USA.
1979
• President Carter förlänger inte reseförbudet.
• Efter FSLNs seger i Nicaragua lägger dock Carter-regeringens
nationella säkerhetsrådgivare Brzezinski tillbaka kursen och
hävdar att sovjetiska trupper på Kuba hotar USA. USA skapar
en specialstyrka för att bevaka ”ordningen” kring Kuba
1981
• President Ronald Reagan och med honom en ny
säkerhetspolitisk doktrin: Santa Fé- planen för kontrarevolution
i hela Centralamerika och mot huvudfienden Kuba.
• CANF (Cuban American National Foundation) skapas för att
samordna de många exilkubanska terrorgrupperna i Florida
och ersätta terroriststämpeln med en NGO-etikett.
• USAs propagandasändningar trappas upp med Radio och
TV Martí för sändningar via flygplan, ballonger och satelliter.
• Biologiskt angrepp, en CIA-agent för in blödande
denguefeber. 350 000 människor insjuknar, drygt 150 dör, de
flesta barn. På 90-talet fortsätter den biologiska krigföringen
med insektsangrepp, bladmögel mm.
1982
• Reagan återinför reseförbudet till Kuba
1983
• USAs kongress anslår drygt 20 miljoner dollar för NED
(National Endowment for Democracy) för att öppet under
”demokratisk” täckmantel – ”försvar för mänskliga rättigheter”
- bedriva CIAs omstörtande verksamhet. NED finansierar
”oberoende” grupper (NGO) för regimskifte i länder med
ohörsamma regeringar. Bland de stora ”biståndstagarna”
finns terroristsamordningen CANF.
1984
• December. Första migrationsavtalet sluts. USA förbinder sig
att bevilja ett visst antal inresevisum för kubaner som vill
utvandra eller besöka släktingar i USA.
1988
• USA tillsätter den på Kuba dömde terroristen Valladares (se
terrorvåg 1960-61) som sin ambassadör inför FNs kommission
för mänskliga rättigheter för att stämpla Kuba för MR-brott.
1990
• Östtyskland upphör att finnas till och Kuba förlorar en
betydande del av sin utrikeshandel
• I USA antas det sk Mack-tillägget som förbjuder all handel
med Kuba för USA-ägda dotterbolag i andra länder. Macktillägget införlivades senare i Torricellilagen.
1991
• Sovjetunionen upphör och Kuba förlorar nästan all sin
utrikeshandel. USA erbjuder Ryssland billigt socker i stället
för Kubas. Till USAs blockad fogas forna Sovjetblockets.
1992
• USA antar ”Torricelli-lagen” med Mack-tilläget (se ovan)
förbud mot fartyg att angöra hamn i USA 6 månader före
eller efter de angjort hamn på Kuba.
• Kuba lämnar ett resolutionsförslag till FNs Generalförsamling
att fördöma USAs ekonomiska krigföring som ett brott mot
internationell lag.
I den 1:a omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 59
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, USA,
Israel och ett land till röstar mot.
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1993
• USA inför som villkor för ekonomiskt bistånd till andra
länder att de måste upphöra med ekonomiska kontakter med
Kuba.
I den 2:a omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 88
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 3 mot
1994
• USA intensifierar radiosändningarna mot Kuba och förbjuder
USA-kubaner att sända hem livsmedel och läkemedel.
I den 3:a omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 101
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 2 mot
1995
• De enda två företag (svenskt och tyskt) som sålt pacemaker
till Kuba upphör med detta eftersom de i ena fallet innehöll
USA-tillverkade detaljer och i det andra fallet företaget köpts
upp av ett USA-bolag.
I den 4:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 117
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 3 mot.
1996
• USA antar ”Helms-Burton-lagen” med ytterligare skärpning
av den ekonomiska krigföringen med skadeståndskrav mot
utländska företag som handlar med eller investerar på Kuba
• I december antar EU sin ”gemensamma ståndpunkt” att
stödja de USA-finansierade grupperna på Kuba med målet
att införa regimskifte.
• Biologiskt angrepp med skadeinsekter mot jordbruket.
I den 5:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 137
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 3 mot.
1997
• USA trycker på EU att dra tillbaka sin anmälan till WTO av
HB-lagens brott mot internationell lag, vilket EU också gör.
• En terrorgrupp inom CANF skickar in agenter som utför en
rad sprängattentat mot hotell och restauranger i Havanna.
I den 6:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 143
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 3 mot.
1998
• USA inleder förundersökningar för åtal mot 12 företag från
mer än 7 länder som handlar med Kuba.
• Garcia Marquez överlämnar ett brev från Fidel Castro
till president Carter med uppgifter om exilkubanska
terrorgruppers verksamhet i Florida. FBI arresterar De Fem
kubaner som sedan dess är politiska fångar i USA.
I den 7:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 157
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 2 mot.
1999
• USA bryter mot internationella avtal till skydd för patent
och varumärken. Bacardi får stjäla Havana Clubs varumärke.
• Såväl USAs storjordbrukare som senat kräver att blockaden
mot försäljning av livs- och läkemedel ska hävas.
• I USA kvarhålls 5-åriga moderlöse Elian Gonzalez mot hans
kubanska pappas vilja.
I den 8:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 158
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 2 mot.
2000
• President Clinton går med på viss försäljning av livsmedel
till Kuba av humanitära skäl, men på mycket ofördelaktiga
villkor för Kuba
• Förbudet för USA-medborgare att resa till Kuba skärps.
• USA lägger beslag på 160 miljoner dollar tillhöriga Kuba,
överför dem till exilkubanska terrorgrupper i Miami.
• Den ökände terroristen Luis Posada Carriles grips på
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bar gärning i Panama där han planerar ett attentat mot
Iberoamerikanska toppmötet för att mörda Fidel Castro. Han
friges efter några år och får fristad i Miami.
• Elians pappa får hämta hem honom till Kuba.
I den 9:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 167
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 3 mot.
I alla nio omröstningar har aldrig mer än 4 länder röstat mot
kravet på att blockaden ska hävas. Två av dem har varit
desamma år från år: USA och Israel. Det tredje och någon
gång fjärde landet har varit små USA-kontrollerade öriken i
Stilla Havet, Marshall-öarna, Micronesien och Palau.
2001
• Kuba får som undantagsfall och mot kontant betalning
köpa 500 ton fryst kyckling och 24000 ton majs från USA.
I den 10:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 167
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 3 mot
2002
• På det område kring Kubas Guantanamobukt som USA
ockuperar med en flottbas sedan 1902, och som Kuba sedan
1959 krävt att USA ska lämna, upprättar USA ett fångläger
för ”internationella terrorister”. ”Omvärlden” accepterar
arrangemanget och den tortyr som USA öppet tillämpar.
• Bush anklagar Kuba för att utveckla biologiska vapen och för
upp Kuba på USA lista över länder som ”stöder terrorism”.
• USAs Intressekontor i Havanna intensifierar arbetet för att
med dollar skapa ”oberoende” grupper för regimskifte.
• Oliver Stone bötfälls med 6322 dollar för sin film om Fidel
Castro.
I den 11:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 173
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 3 mot.
2003
• Bush tillsätter en särskild ”Kommission för ett fritt Kuba”.
• EU beslutar att strypa alla regeringsbesök till Kuba och
hindra kulturutbyte på toppnivå.
• EU visar sitt stöd för USA genom att bjuda in de USAfinansierade grupperna till sina ambassader på nationella
högtidsdagar. Kuba bojkottar dem och fryser kontakterna.
• Före detta president Carter besöker Kuba. Omkring 230 000
US-amerikaner besöker Kuba trots reseförbudet och risken
att få böta upp till 250 000 US-dollar.
• Med anledning av orkanen Michelles våldsamma förstörelse
godkänner USA försäljning av livsmedel till Kuba.
I den 12:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstade 179
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 3 mot
2004
• USA publicerar en detaljerad plan för att ”skynda på
övergången till demokrati på Kuba”
• USA skär ner möjligheterna för kubaner bosatta i USA att
resa hem till en 14 dagars vistelse vart 3:e år, begränsar hur
mycket pengar de får göra av med på Kuba, hur mycket de får
skicka hem och hur mycket bagage de får ha med sig.
• Samtidigt anslås 36 miljoner dollar som stöd till ”oberoende”
grupper för regimskifte på Kuba.
I den 13:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 179
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 4 mot
2005
• USA tillsätter Caleb McCarry som ”samordnare för Kubas
övergång till demokrati” för att ”påskynda tyranniets slut”.
• USA förbjuder Kubas baseball-landslag att delta i
världsmästerskapen men internationella påtryckningar tvingar
USA att häva förbudet mot denna sin främsta konkurrent.
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• Delstaten Virginia sluter ett avtal med Kuba om att sälja
jordbruksprodukter för 30 miljoner dollar under 18 månader.
I den 14:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 182
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 4 mot
2006
• President Bush lägger fram en rapport om arbetet ”till stöd
för ett fritt Kuba”. Stödet till de ”oberoende” grupperna ökar
till 80 miljoner dollar.
• Straffsatserna för USA-medborgare som trotsar reseförbudet
till Kuba höjs till fängelse och böter på upp till 1 miljon $
• USA säger sig vara berett att häva blockaden under villkor
att ”ingen Castro innehar något politiskt uppdrag”
• Brittiska Channel Four visar dokumentären ”638 sätt att
döda Castro” om CIAs alla försök.
• Oliver Stone bötfälls för olagliga vistelse på Kuba 2002 och
2003 för att göra sin dokumentär om Fidel Castro.
• Bushregimen ökar de öppna anslagen för propagandakrigföringen mot Kuba från 10 till 38 miljoner US dollar.
I den 15:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 184
medlemsländer för att USAs blockad måste hävas, 4 mot.
2007
• I Florida döms två USA-medborgare till över 72 miloner
dollar i skadestånd i en rättegång mot Kuba. Pengarna tas
från kubanska tillgångar olagligt beslagstagna i USA.
• Möjligheterna för kubaner i USA att skicka paket till sina
familjer på Kuba inskränks. Paketen måste först kontrolleras
av OFAC (Office of Foreign Assets Control), så att de inte
innehåller förbjudet gods.
• Opinionsinstitutet Zogby International visar i en undersökning
att 56% av USA-medborgarna vill häva blockaden.
• Under 2007 utdömer OFAC böter på 748.503 US-dollar till
företag för brott mot blockadlagarna. 17 privatpersoner får
böta 41.715 dollar bl a för att ha köpt cigarrer via internet
I den 16:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 184
medlemsländer för att USA måste häva blockaden, 4 mot.
2008
• Ett svenskt företag tvingas stoppa leverans av utrustning
till sockerindustrin när en beståndsdel var tillverkad i USA.
I den 17:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 185
medlemsländer för att USAs måste häva blockaden, 3 mot
2009
• Mexikanska företaget Lemery köps upp av israeliska TEVA
med USA-kapital och stoppar Kubas inköp av cellgiftet
Dactinomicina mot sarkom som ger en överlevnad på över
70% .
• President Obama tillåter USA-medborgare att resa till Kuba
om de kan uppvisa religiösa eller kulturella skäl. Kubaner i
USA får efter särskilt tillstånd resa hem en gång om året och
skicka 100 dollar i månaden.
I den 18:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 187
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 3 mot
2010
• Huffington Post meddelar att minst tio deltagare i årets
Venceremos-brigad till Kuba blev förhörda av FBI, efter nya
direktiv från Justitiedepartementet.
• USAs OFAC förvägrade Sarasotas segelklubb att delta i
regattan Sarasota-Havanna.
• Utrikesminister Clinton hävdar att Kuba trots USAs alla
försök inte vill ha en normalisering av förbindelserna och inte
heller ett slut på blockaden, ”eftersom de då skulle förlora
ursäkterna för det som har hänt på Kuba under de senaste
50 åren.”
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• Talmannen i Kubas Nationalförsamling, Ricardo Alarcón,
uppmanar USAs regering att häva blockaden under ett år
”för att se om detta gynnar dem eller oss”.
• Fem datorer som Präster för Fred har med i sin
vänskapskaravan till Kuba, konfiskeras på misstanken att att
de kan användas för militära syften.
• Amnesty International framhåller att USAs sanktioner
framför allt drabbar kubanska folkets tillgång till mediciner
och medicinsk teknologi, och riskerar miljoner människors
hälsa. Blockaden är ”omoraliskt och misslyckad”, och Obama
uppmanas att häva den.
• Nokia uppmanar president Obama att häva blockaden,
så att de kan sälja sina apparater på Kuba, och AT&T och
Verison Communications uppmanar att USA gör det lättare att
ringa till och från Kuba.
• Twitter erkännner att de själva ”pga tekniska problem”
blockerat sms-meddelanden från Kuba, och inte den kubanska
regeringen, vilket bloggaren Yoani Sánchez påstod.
I den 19:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 187
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 3 mot.
2011
• USA beslagtar 4,2 milj dollar som Världsfonden mot AIDS,
tuberkulos och malaria satsat på samarbetsprojekt med
Kuba.
• Pay Pal blockerar en penningförsändelse från Stödgruppen
för Kuba på Irland till ett kubanskt konto som samlar gåvor
till Haiti efter jordbävningen.
• USA intensifierar mediekriget mot Kuba. Översvämmar Kuba
med spam via mobiltelefoner, stänger kubanska hemsidor.
• USA utövar påtryckningar på utländska oljebolag för att
hindra dem från oljeutvinning på Kuba.
• New York-bor och en tysk bank straffas för brott mot
blockaden.
• USA har sedan 2000 satsat över 200 miljoner US-dollar på
att störta Kubas regering
I den 20:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 187
medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 2 mot.
Sverige och Libyen valde att lämna salen.

Omröstning i FNs Generalförsamling
Motion att USA måste häva blockaden
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