Kubabesök öppnar ögonen

		

Manuel E. Yepe, Miami
En studie publicerad av AP, USAs Associated Press,
visar att 88,2 procent av de US-amerikaner som besökt
Kuba sedan sommaren 2012 nu ökat sitt stöd för att
USA ska häva sin blockad mot Kuba för över ett halvt
århundrade sedan.
Studien som utförts av ett reseföretag, Friendly Planet,
avsåg resenärer som varit på Kuba en eller två veckor inom
ramen för de särskilda tillstånd som USA utfärdar för ”möte
mellan folken”. De reste med särskilda tillstånd utfärdade
av USAs finansdepartements ”Byrå för kontroll av
utländska tillgångar” att bryta mot blockadlagstiftningens
förbud om handel med fienden. Och resultatet är enligt
digitialtidningen Business Wire i Pennsylvania en tydlig
förändring av åsikter och hållning gentemot Kuba.
Kuba har gått med på detta program för ”möte
mellan folken” trots dess uttalade syfte att besökarna
skulle ”främja demokratin” (Washingtons kodord för det
kapitalistiska systemet) på Kuba. Kubanska regeringen
anser att dessa kontakter skapar möjligheter att visa hur
missledda de blivit av medierna i tjänst hos USAs mest
omfattande demoniseringskampanj i historien. Klyftan
mellan kampanjbudskapet och sanningen är så kolossal att
första kontakt med verkligheten på Kuba öppnar ögonen
och förståelsen för den kubanska revolutionens historiska
landvinningar och för hur absurd USA fientliga politik mot
kubanska folket är.
Studien visar att två tredjedelar av besökarna säger
att de nu bättre kan uppskatta folk för vilka de är och
bättre bedöma systemet. Före resan ansåg 48 procent att
regeringen var ”en kommunistisk förtryckarregim som
kväver individualitet och kreativitet”. Efter mötet med
folket och kulturen höll bara 19 procent fast vid den åsikten.
Det som mest förvånade många av dessa resenärer
var ”kubanernas öppna välkomnande av dem och många
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kubaners företagsamhet samt det levande konst- och
kulturlivet på Kuba.” 81 procent av dem sa att de skulle
resa till Kuba igen om de fick chansen. Det är den högsta
siffra som denna resebyrå registrerat för lust att upprepa ett
besök i främmande land.
På en skriftlig fråga från AP svarade USAs
utrikesdepartement att programmet ”möte mellan folken”
har bidragit till att ge det kubanska folket en mer realistisk
och positiv syn på USA och dess medborgare”.
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