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Delstater i USA vill 
häva blockaden
Cuba Central Team

Delstaterna i Mellanvästern: Illinois, Indiana, Iowa, 
Kansas, Michigan, Minnesota, Nebraska, North Dakota, 
Ohio, South Dakota och Wisconsin, har enhälligt antagit en 
resolution som kräver slut på alla restriktioner vad gäller 
resor, finansiella transaktioner och handel med Kuba.
Delstaterna vill kunna sälja jordbruksprodukter och resor 
till Kuba och säger ”Mellanvästern skulle tjäna på de 
marknadsmöjligheter som en större handel med Kuba skulle 
innebära.” Enligt USAs jordbruksdepartement har exporten 
av jordbruksvaror till Kuba från 2001 till december 2012 
uppgått till 4 miljarder dollar. Om nuvarande restriktioner 
skulle hävas skulle varje delstat i Mellanvästern kunna 
exportera för mellan 60 och 150 miljoner dollar om året.”
Översättning: Zoltan Tiroler

forts från sid 7

kan diktera en av världens allra minsta länder, är det som 
kejsaren är naken” skriver Tom Hayden, chef för Peace and 
Justice Resource Center i Californien, och fortsätter:

”Kuba å sin sida är fast förankrat i det Latinamerika 
som bildat förbund utan USA, efter över ett sekel under 
oket. Det ligger självklart i USAs intresse att återta de goda 
förbindelserna med södra delen av världsdelen, frågan är 
om de kan avstå från sina traditionella metoder med terror 
och med undergrävande verksamhet, eller om USA kan 
hålla sig till internationell lag. 

New York Times återgav omröstningsresultatet i en 
liten AP-notis. Ointresset var typiskt för hur uttråkade de 
flesta US-amerikaner är på ämnet. Och å andra sidan, den 
vänstra, är kontrasten stor mellan de tusental aktivister 
som anslöt sig till Venceremosbrigaden och den handfull 
som fortsätter att kämpa mot blockaden och för frihet för 
De5 kubanska politiska fångarna i USA (nu 4). Det är 
som det abnorma blivit normalt.  Skillnaden i USA är att 
folkopinionen nu är emot USAs Kuba-politik.” 

Det slog mig hur parallellt vi går, USA och Sverige, men 
bara till hälften. Också här är USAs blockad en ickefråga, 
en accepterad normalitet som bara några envetna bryr sig 
om att protestera mot. De 5 kubanska politiska fångarna 
ska vi inte tala om, deras sak har aldrig nått den breda 
vänstern över huvud taget.

”USA bryr sig inte om resten av världen”, skriver 
Hayden, ”det är uppenbart. Men resten av världen kanske 
börjar bli trött på USAs ständiga försök att störta olydiga 
regeringar. Regimskifte kallas det.”

Tom Hayden konstaterar att när Obama var senator sa 
han sig var för normalisering av förbindelserna med Kuba, 
och kanske han innerst inne tycker detsamma nu. 

”Men nu när han skulle kunna göra något är hans händer 
bakbundna. Mycket talar dock för att han rör sig så sakta 
i riktning mot en normalisering, men med så lite dramatik 
som möjligt. För sakta för vänstern, och för snabbt för 
högern. Han har tagit bort Bush-regimens mest skamliga 
inskränkningar av USA-kubaners resemöjligheter. Samtal 
pågår om att återuppta förhandlingar om postgång, 
migrationsreformer, knarkbekämpning. Nästan en halv 
miljon kubaner bosatta i USA reser fritt mellan länderna. 
Men fastän Kuba har öppnat för sina idrottare att skriva 
kontrakt och tjäna pengar i andra länder, förbjuder USA 
fortfarande kubaner i Kuba att göra det.”  Källa AP 131105. 
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