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Florida: Kubansk 
bosättarkoloni?  

      Saul Landau och Nelson P. Valdes

Under över 50 år har Vita huset blockerat handeln 
med Kuba och Obamaregimen har till och med dragit åt 
tumskruvarna. Men nu kan kubaner framför allt i södra 
Florida, samtidigt som en del kräver fortsatt blockad för 
andra, själva exportera varor till släkt och vänner på Kuba. 
Ingen president i USA har vågat häva handelsblockaden, 
men den tillämpas nu inte på USA-kubaner. 

Här växer nu en visserligen enkelriktad internationell 
handel som fyller lastutrymmet i över 10 plan om dagen 
med varor till restauranger och butiker av olika slag som 
tjänar bra med pengar. En del hamnar i Kubas centralbank 
i form av skatter och avgifter.  USAs fattigaste storstad, 
Miami, tjänar också på handeln som ökar försäljningen och 
skapar jobb, precis som i Havanna. 

”Släkten i Florida förser mig med varor som jag inte 
kan få tag på i Havanna”, säger Mercedes, ”som vissa 
kryddor och paketerade ingredienser.” 

Södra Florida har blivit ett slags kubanskt bosättarområde 
i USA, med andra intressen än storsamhället. Många 
Miamikubaner drar i eget intresse fördel USAs blockad. 

I skydd av en fanatisk antikubansk retorik, har 
Södra Floridakubaner nu uppnått en vinstbringande 
affärsverksamhet för sig själva. Den antikubanska lobbyn 
har styrka nog att blockera de flesta försök till lättnader 
i blockaden och därmed behålla sitt monopol på handeln 
som ökat i takt med ökade marknadsinslag och ickestatlig 
företagsamhet på Kuba.

Den president och kongress som inser detta skulle kunna 
häva blockaden men hänvisning till att det skulle gynna 
alla medborgare, även om Miamimaffians affärsintressen 
skulle drabbas.  Då skulle USA också återerövra något av 
sin nationella självständighet, urholkad av Södra Floridas 
kubanska bosättarkoloni. 
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