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Lilla Kuba, ett örike med 11 miljoner invånare har 
blivit en jättesten som tynger USAs förbindelser med 
övriga Amerikas 580 miljoner invånare. Över 50 år efter 
blockadens införande hämmar den USAs samarbete med 
sina allierade i ett område som präglas av ökande stabilitet, 
tillväxt och möjligheter. 

USAs trassliga härva av lagar och regler för att tvinga 
fram regimskifte i Havanna har inte nått målet. Och Kuba 
är inte så isolerat som USA skulle vilja, varken från USA 
varifrån omkring en halv miljon besöker Kuba årligen, eller 
från resten av världen. I januari 2014 stod Havanna värd för 
både FNs och OAS (Amerikanska staternas organisation, 
säte i Washington) generalsekreterare och alla stats- och 
regeringschefer i Celac - Latinamerikas och Karibiens 
Gemenskap, där alla 33 länder i världsdelen utom USA och 
Kanada ingår - på toppmöte. EU som införde sanktioner 
mot Kuba 2003, hävde dem 2008 och beslöt i februari 
att inleda samtal med Kuba om bland annat handel och 
investeringar.  

Kuba åtnjuter idag växande stöd i Celac och ekonomiskt 
utbyte med stora delar av världen. Latinamerika är 
samtidigt USAs snabbast växande handelspartner. Men 
USAs allierade finner det allt svårare att försvara dess 
Kubapolitik.  

De påpekar att USA förhandlar med Iran, välkomnar 
Vietnams president och umgås med osmakliga regimer 

hela tiden, varför då inte kunna samtala med ett land på 15 
mils avstånd?

Och Latinamerika som helhet går vidare. Till och med 
USAs trogna allierade Colombia håller fredssamtal med 
FARC i Havanna – en gerillagrupp som bekämpat staten 
sedan 60-talet. Och de Latinamerikanska länderna står helt 
enade i sitt ultimatum: att på nästa Amerikatoppmöte ska 
Kuba vara med, även om det innebär att USA uteblir.  

Folk i USA välkomnar en ändrad Kubapolitik,  
särskilt de som bor i Florida. 
En opionsundersökning visar att 56 procent av USAs 

medborgare anser att USA ska normalisera förbindelserna 
med Kuba. I Florida är de 63 procent. Över 80 procent av 
Floridaborna säger att USA borde samtala med Kuba om 
gemensamma angelägenheter som t.ex. knarkbekämpning.

Florida går faktiskt i spetsen och politiker som är 
för minskade sanktioner mot Kuba behöver inte befara 
minskad popularitet. Under årtionden har Florida varit 
det starkaste fästet för den Kubafientliga politiken men 
andra- och tredjegenerationerna är inte lika engagerade 
som föräldrarna. De flesta i USA stöder lättnader i 
begränsnignar av resor och penningförsändelser till Kuba. 
Över 60 procent, av latinemamerikaner 65 procent och 
Floridabor 67 procent är för att alla begränsningar hävs. 

Att ta bort Kuba från terroristlistan är en absolut 
priorietet, stödd av 67 procent av floridaborna och 61 
procent av alla USA-medborgare. 61 procent vill att USA 
utser ett särskilt sändebud för engagemang på Kuba.             
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