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Obama i Miami

Dags att uppdatera 
Kuba-politiken
Eva Björklund

Fredag 9 november slog de stora internationella 
nyhetsbyråerna upp att president Obama vid ett besök i 
Miami hade talat för en ändring av Kuba-politiken: ”Vi 
måste vara kreativa och tänka igenom fortsatt uppdatering 
av vår politik.” Politiken ligger fast: regimskifte. Men 
de vapen som använts sedan början av 60-talet är enligt 
Obama inte lika effektiva i dagens värld med Internet och 
Google. Det behövs ”nya mekanismer för att lösa problem 
i de bilaterala förbindelserna […] nya redskap för att stödja 
de frågor vi bryr oss så mycket om.”

Terroristsamordnare
Värd för Obamas besök i Miami för var ordföranden 

Jorge Mas Santos i CANF, Kubansk-amerikanska 
stiftelsen. CANF grundades 1981 på Reagans initiativ 
av Mas Santos’ pappa för att samordna och finansiera de 
många exilkubanska terroristgrupperna i Miami som tagit 
många liv, lemlästat många och åstadkommit stor materiell 
skada på Kuba. De är fortfarande aktiva och åtnjuter fristad 
i Miami och CIAs goda minne. Pappan Mas Santos var 
hårdnackad republikan men sonen är medlem i Obamas 
parti. De mest extrema bröt sig ur CANF några år efter 
faderns död och bildade ”Cuban Liberty Council”.

”En helt otrolig kväll” sa Fariñas
På festen vid simbassängen hemma hos Mas Santos 

träffade Obama också två av USAs mest namnkunniga 
agenter på Kuba, nyligen förflyttade till södra Florida: 
Guillermo Fariñas, ”Cuban Patriotic Union” och Berta 
Soler, ”Ladies in White”. De krävde att Obama skulle ta 
med dem och deras organisationer på Kuba i eventuella 
förhandlingar med Kuba. . 

Enligt spanska ABC uppskattade Fariñas presidentens 
fråga om ”vad han borde göra för att Kuba skulle bli en 

Exilkubansk vetorätt
Eva Björklund

President i all ära så är Obama helt beroende av 
en exilkuban för i stort sett varenda utrikespolitisk 
fråga. Menéndez heter han och är ordförande i senatens 
utrikesutskott. Han begär vetorätt i alla frågor som gäller 
Kuba. 

Det sägs att USA och Kuba närmar sig varandra med 
sikte på normalisering innan Obama och Raul Castro avgår. 
Huruvida det ska lyckas beror på hur diskussionen går 
inom regeringen och i vilken mån Kubalobbyn fortsätter 
att förlora makt. 

Obama har brutit upp den exilkubanska extremhögerns 
grepp över den stora kubanska kolonin i USA. Obama vann 
i Florida tack vare sitt löfte att lyfta reserestriktionerna för  

Efter festen hos Mas Santos drog Fariñas och Soler vidare 
till en fest för penninginsamling till ”Foundation for Human 
Rights in Cuba”. Där vänslades Fariñas med den mest ökände 
av Latinamerikas terrorister - Luis Posada Carriles, efterlyst 
för bland annat sprängattentat mot kubanskt civilflyg och 
hotell i Havanna.

demokrati”. Fariñas uppmanade honom ”att inte låta sig 
luras av falska signaler om förändring” och inte häva 
blockaden förrän ”det finns tydliga tecken på övergång 
till demokrati”. Han och Berta Soler sa sig tala för hela 
dissidentgruppen på Kuba. Och Obama försäkrade att hans 
regering inte skulle häva blockaden ”för det skulle blåsa 
upp Castrobrödernas diktatur”. 

Obama tror på resultat 
Mas Santos sa att presidenten lyssnade, uppmuntrade 

och uttryckte sin  beundran för exilkubanerna. Och sa att 
hans politik mot Kuba börjar visa resultat: ”Vi har börjat se 
förändringar”.
Källor: Reuters, AFP, EFE, ABC, Miami Herald, Voice of America
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Fariñas omfamnade sin president och sa att “Detta är en stor 
seger för hela oppositionen, och för demokrati på Kuba”.

kubanerna i USA och på deras penningförsändelser till 
släkten på Kuba. De flesta kubaner i USA ser sig inte som 
i exil utan som tvånationella med familjer på båda sidor 
om sundet. 

Men kvar finns Menéndez med sitt veto. Nu behövs 
hans stöd för den förändring av invandrarlagstiftningen 
som Obama utlovat. Obamas förhoppning är att sedan 
kunna lirka över honom till rätt sida när det blir dags. 

Världen mot USAs blockad, enligt Tom Hayden
”Det senaste slaget mot USA globala ställning var 

omröstningen i FNs Generalförsamling med 188 röster 
mot 2 krävde att USA ska häva blockaden. Förutom USA 
var det bara Israel som röstade för blockaden, medan lilla 
Palau som röstade med USA förra året nu hoppade av och 
avstod från att rösta.  När USAs utrikesdepartement inte 


