USA: besatta av Fidel
Enligt Kubakännaren Lars Schoultz har USAs regering följt
Fidel Castros göranden och låtanden ända sedan 1947, då
han studerade på universitetet för sextiofem år sedan. Det

är en längre tid än tiden mellan uppfinningen av telegrafen
och radion.
Efter revolutionsegern 1959 intensifierades intresset och
USAs bekymmer med Castros talekonst. Det året rapporterar
USAs ambassad hem om ”den infernaliska lilla kubanska republiken” och om ett av Fidels framträdanden:
”Castro i sin skrynkliga uniform, utstrålar hälsa och ändlös
energi, böjd över bordet medan han talar, viftar på armar och
händer, med den eviga cigarren alltid i närheten. Ord strömmar ur honom i en oändlig ström. Han verkar kunna prata
i evighet om varje ämne under solen.” Det är mannen som
hållit det längsta talet i FN:s Generalförsamling.
Men alla försök att störta Castro och det kubanska systemet
har förstås inte att göra med hur mycket, eller hur, han sade
det, utan från hans hängivenhet till revolutionen och hans
motstånd mot USAs avsikter.
Det som följde var över 50 år av ekonomisk krigföring för att
kuva Kubas omutbara hävdande av sin rätt till självbestämmande och fientligheter från den ena USA-regeringen efter
den adra för att utrota det kubanska samhällssystemet.
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genomföras i oktober, innan presidentvalet i november, och
därmed – självklart segerrik - även bidra till presidentens
återval. Nu blev det en annan oktoberkris istället.

Kuba hade sina skäl att frukta invasion

Kornbluh konstaterade också att kubanerna var fast
övertygade om att USA planerade att invadera Kuba igen,
vilket de också hade goda skäl att frukta. De kände till
CIAs mordplaner, de kände till Mungooperationen och
USA fick med sig hela Latinamerika utom Mexiko för att
utesluta Kuba ur OAS. De hade alla skäl att tro att USA var
fast beslutet att förgöra revolutionen.
Under konferensen erkände Theordore Sorensen, en
annan av Kennedys närmaste rådgivare, också detta och bad
om ursäkt för Mungooperationens militära inslag. Robert
Mc Namara erkände att om han hade varit kuban skulle
han också ha trott att USA tänkte invadera igen. Men han
erkände också att USAs ledning inte insåg hur kubanerna
skulle reagera på detta. Till exempel som Kuba gjorde: de
vände sig till Sovjetunionen för militärt bistånd, vilket de
fick. Enligt Kornbluh var det dock av egna skäl som Sovjet
ville inkludera kärnvapenraketer. De hade USAs raketer
riktade mot sig från både Turkiet och Italien.
I maj 1962 kom en sovjetisk jordbruksdelegation till
Kuba för överläggningar om bistånd. Där ingick också
militärer med uppdrag att föreslå kärnvapenrobotar som
enda möjlighet att garantera Kubas säkerhet. Men det
ville inte Kuba, enligt Arthur Schlesinger. Han framhöll
att Kubas och Fidel Castros roll måste uppmärksammas.
Att Fidel Castro inte ville ha raketerna, för det skulle göra
Kuba till ett strategiskt mål för USAs krigsmakt. Det skulle
också komplicera Kubas förhållande till andra västländer.
Kuba kunde acceptera sovjetisk trupp, men inte raketerna,
hur defensiva de än kunde klassas. Kuba hade sin egen
strategi för att försvara landet vid en invasion, men de
behövde vapen, bland annat för att kunna skjuta ner USAs
spionflyg och eventuella attackflyg.
Detta framgår också av Chrusjtjovs memoarer: ”Vi
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insisterade och insisterade och till slut gav Fidel med sig.”
Men Castro ville göra det offentligt. För det fanns ju inga
skäl enligt folkrätten till varför Sovjet inte skulle kunna
skicka kärnvapenraketer till Kuba. Men Chrusjtjov ville
hålla det hemligt. Han förnekade alla rykten, vilket gav
USA ett moraliskt överläge när det ändå blev bekant. Han
sa att de skulle offentliggöra det hela efter presidentvalen
och då ställa USA inför fullbordat faktum.
Kornbluh bekräftade detta med hänvisning till
sovjetiska och kubanska dokument som återger samtal
mellan Castro och de sovjetiska förhandlarna och hur de
övertalade honom att gå med på robotarna i solidaritet med
socialistlägret. Och hur upprörda kubanerna blev när de på
radion fick höra att Chrusjtjov gått med på att dra tillbaka
robotarna utan att ens tillfråga Kuba.

Stormakternas ointresse för de mindres rätt

Men detta Kubas motstånd mot kärnvapnen kände
USAs ledning inte till. Schlesinger säger att de utgick
från att Castro välkomnade raketerna som säkerhet mot
en invasion. Det var först nu under konferensen som
detta kom fram, särskilt från Anastas Mikoyan som hade
skickats till Kuba för att lugna Castro och regeringen som
var mycket upprörda och besvikna. De hade gått med på
att installera raketerna av solidaritet med det socialistiska
lägrets försvarspolitiska behov, bara för att sedan utan att
tillfrågas se dem dras tillbaka. Det tog flera veckor att
övertala kubanerna och visade bland annat att Kuba inte
var någon sovjetisk satellit. Detsamma framgick ju också
senare när det gällde de två regeringarnas olika syn på
och förhållande till länderna i Latinamerika. Och Kuba
vägrade att gå med på den FN-inspektion som ingick i
överenskommelsen mellan Kennedy och Chrusjtjov.
En av de viktigaste lärdomarna för alla av oktoberkrisen
och av USAs fortsatta fientligheter mot Kuba, är enligt
Kornbluh ”att små länder som Kuba liksom alla andra har
sin stolthet, sin historia och försvarar - precis som vi - sitt
självbestämmande och rätt att finnas till.”
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