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USA insisterar på att utestänga 
Kuba från toppmöte i Amerika
Trots att alla världsdelens länder fördömer USAs block-
adpolitik mot Kuba vägrar USA att finna sig i att behöva 
möta någon kuban på ”Amerikas toppmöte”. ALBA-län-
derna kräver så klart att Kuba ska bjudas in, och Ecuador 
uppmanar till bojkott om det inte blir fallet. Kuba å sin 
sida välkomnar stödet, men driver inte på en konfronta-
tion, som skulle kunna skada den enhetsprocess som är 
på gång i Latinamerika. Colombia som i vår står värd för  
”Amerikanska toppmötet” har gått med i CELAC trots sin 
uppbundenhet till USA. Och en konfrontation skulle kun-
na leda till att Colombia måste dra sig ur den historiska 
framgång som det innebar att kunna ena alla latiname-
rikanska och karibiska länder i en egen organisation. De 
flesta menar att årets toppmöte blir det sista utan Kuba, 
eller det sista över huvud taget.  Eva Björklund

Lyckat brasilianskt statsbesök 
trots hätsk mediekampanj
I samband med att Brasiliens president Dilma Rousoffs 
statsbesök på Kuba drev bolagsmedier i Brasilien en hets-
kampanj mot ön. Men de fick kraftiga mothugg och stats-
besöket visade hur nära vän även Lulas efterträdare är med 
Kuba. 
Brasiliens utrikesminister Antonio Patriota sade vid topp-
mötet i Davos att Brasilien inte har för avsikt att kritisera 
Kuba. Istället gav han USA ett tjuvnyp: ”Vad vi kan se råder 
det ingen nödsituation [vad gäller mänskliga rättigheter] i 
Kuba. Det finns andra omständigheter som är mycket mer 
bekymmersamma, inklusive situationen på Guantanamo.” 
[USAs tortyrläger på ockuperad kubansk mark]. 
”Det finns många intressanta områden där vi kan samar-
beta med Kuba för att förbättra läget för mänskliga rät-
tigheter för utsatta människor, som exempelvis haitierna. 
Tack vare de kubanska läkarna i Haiti kunde koleraepide-
min hejdas.”
Den kände författaren Fernando Morais framhöll vid Soci-
ala Forumet i Porto Alegre att det viktigaste är att försvara 
rätten för de 11 miljoner kubaner som USA trampar på.” 
Zoltan Tiroler. 


