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Obama mot okuvliga Kuba
Den som trodde att Obama skulle lätta på USA:s 

Kubablockad när han blev president lurade sig själv.
Obama har dragit åt den ekonomiska svångremmen om 

Kuba ännu hårdare genom att med enorma belopp bötfälla 
banker som hanterar Kubas utrikesbetalningar. Avsikten är 
att blockera Kubas utrikeshandel. Under Obamas första 4 
år var summan av bötesbeloppen dubbelt så hög som under 
Bushs 8 år: en fyrdubbling! Det är bankers och företags 
beroende av affärer och filialer i USA som gör det möjligt för 
USA att bötfälla dem enligt egna blockadlagar. Storbanker 
som Obamas hittills tvingat stänga Kubas konton är bl.a. 
Züricher Kantonalbank, UBS och Crédit Suisse i Schweiz, 
HSBC i Storbritannien, Tokio-Mitsubishi UFJ i Japan och 
ANZ i Australien.

Obama försökte lura oss med fagert tal om ”öppning 
med Latinamerika” och att ”en ny epok med Kuba grundad 
på ömsesidiga intressen och respekt”.

Istället skärpte han den ekonomiska blockaden och 
den kulturella, vetenskapliga och idrottsliga blockaden 
fortsätter. Blockaden hindrar och försvårar Kubas import 
av bl.a. mediciner och utrustning, vilket särskilt drabbar 
barn, sjuka, funktionshindrade och äldre. Och blockerar 
Kubas export med de intäkter den kan ge.

För en verklig ”ny epok” i USA:s relation till Kuba och 
Latinamerika måste Obama:
• Upphäva alla blockadlagar och öppna för handel och 
kulturellt, vetenskapligt och idrottsutbyte USA-Kuba.
• Upphöra med sin absurda anklagelse att Kuba skulle vara 
en ”terroriststat”.
• Se till att terroristen, flygplanssprängaren och bomb-
mannen Posada Carriles, som lever fritt i Miami, får svara 
för sina brott mot Kubas och Venezuelas folk.
• Stänga fånglägret i Guantánamo. Återlämna det 
ockuperade Guantánamoområdet till Kuba!
• Upphöra med fientligheterna mot de länder i Latinamerika 

som vägrar underordna sig USA:s diktat, som Venezuela, 
Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Överge statskuppspolitiken 
som tillslagen mot Honduras 2009 och Paraguay. 2011.
• Frige De 5 kubanerna, antiterrorister, politiska fångar i 
USA sedan 15 år! Frige de som är kvar i USA:s fängelser: 
Gerardo, Ramón, Fernando och Antonio.
• Häva förbudet för USA-medborgare att turista på Kuba. 
Låt dem få samma möjligheter som du lovade kubaner 
bosatta i USA för att vinna de avgörande Floridarösterna 
i presidentvalet. Om USA-kubanerna som du säger är de 
”bästa ambassadörerna för frihet” och tar med sig dollar 
till släktingarna för att ”göra dem mindre beroende av 
Castroregimen”, så kan väl vanliga USA-medborgare få 
göra detsamma? 

Solidaritet med Kubas folk!
Ur flygblad från Svensk-Kubanska Föreningen 
inför demonstrationen 4.9: Nej till Big Brother 
Obama! Kom med som medlem. Tidskriften Kuba ingår. 
För mer information, se vår hemsida! 
www.svensk-kubanska.se
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