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I ett öppet brev till president Obama uppmanade ett 
50-tal höjdare inom politiken, militären, diplomatin, 
näringslivet m fl  Obama att öppna fler grindar i blockaden 
mot Kuba. De anförde att ”USA blir alltmer isolerad 
internationellt i sin Kuba-politik”. Bakgrunden är Kubas 
storsatsning på en modern containerhamn i Mariel som 
lett till ökade investeringar från Latinamerika, Europa och 
Asien medan USA förbjuder landets egna bolag att vara 
med. Folkopinionen i USA – innefattande den kubanska 
kolonin i Florida och New Jersey - har tydligt krävt att 
blockaden och reserestriktionerna ska hävas. 

Syftet är enligt brevskrivarna  att förbättra förbindelserna 
med Kuba. Men eftersom förslagen verkar mer inriktade 
på att öppna dörrarna för Freedom House, Usaid, NSA, 
CIA, NED m fl som i decennier försökt störta  regeringen 
är målet uppenbart att återerövra Kuba med andra medel. 

De uppmanar Obama att bland annat tillåta
• obegränsade penningförsändelser även till andra än familj 
och släkt på Kuba, ”för att stödja oberoende verksamhet”, 

USA-kapitalet 
vill vara med
Eva Björklund

• obegränsade varumängder för resenärer till Kuba att ta 
med till privatföretagare.
• professionell konsulthjälp till kubanska privatföretagare
• NGO-er att låna ut pengar till småbönder, kooperativ och 
egenföretagare på Kuba
• kubanska privatföretagare att praktisera inom USA-bolag 
och NGO-er
• export till Kuba av telekommunikationshårdvara till 
Kuba, innefattande mobilmaster, satellitmottagare och 
handutrustning. 

De vill att Obama ska öppna slussarna för ekonomisk 
intervention, för egen vinning, men också med sikte på 
politiskt systemskifte.
Källor AP, Reuters, VoA, Miami Herald 19-20 maj 2014. 

Bland de 44 undertecknarna finns 
John Negroponte, tidigare chef för underrättelsetjänster  och 
USAs militarisering av Honduras i kontrakriget mot Nicaragua.
John Adam, pensionerad brigadgeneral, USAs man i Nato
James Stavridis, befälhavare för USAs Sydkommando till 
2009, sedan för Nato till 2013
Paul Cejas, ordförande för PLC Investments Inc.
Andres Fanjul, tidigare sockerbaron på Kuba, nu ordförande i 
Fanjulgruppen, USAs största sockerproducent
Moises Naím, tidigare minister i Carlos Andrés Pérez regering 
i Venezuela och senare förespråkare för att störta alla ALBA-
regeringar
Charles Shapiro, tidigare ambassadör i Venezuela där han 
aktivt stödde kupplaner mot Chávez före och efter 2202. M fl

Kuba bjuder in investerare


