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blockaden. Men det var inslagen från Colombia och 
Brasislien som verkligen hade betydelse. Colombia som 
kanske är USAs mest pålitliga allierade i området, har 
alltmer högljutt utmanat USAs Kubapolitik. Och Brasiliens 
företrädare varnade USA att inget allamerikanskt toppmöte 
kommer att kunna hållas om Kuba utesluts.

[…]
Det är ironiskt att USAs politisk för att isolera Kuba 

har lett till motsatsen, till att starkt isolera USA. Om det 
är något som lyfter Kubas diplomatiska ställning så är det 
blockaden. Vem vet, nästa gång kanske till och med Israel 
hoppar av. 

Utdrag och Översättning Eva Björklund

FNs Generalförsamling 
kräver slut på blockaden

Det är USA och Israel 
mot världen - Igen

New York Times   Ledarbloggen 20141029

En föga känd tidigare USA-ambassadör hade det föga 
önskvärda uppdraget att inför FNs Generalförsamling 
försvara den sak som isolerat USA diplomatisk mer än 
någon annan, blockaden mot Kuba.

”Denna resolution tjänar bara syftet att dra 
uppmärksamheten från det kubanska folkets verkliga 
problem,” förmanade Ronald D. Godard innan USA lade 
sin röst mot Havannas resolutionsförslag med krav på att 
Washingtons sanktioner mot ön sedan 50 år ska hävas. 

Det var bara Israel som slöt upp på USAs sida, även 
om israelerna gladeligen avstod från sin tur i talarstolen för 
att försvara sig. Av FNs 193 medlemsstater ställde 188 upp 
för Kuba. De tre som avstod från att rösta – Marshallöarna, 
Mikronesien och Palau – anses ju knappast vara några 
diplomatiska tungviktare. 

Denna årliga omröstning som brukar går omärkt förbi 
USA, är det värt att uppmärksamma i år. För Vita huset 
utsätts för växande påtryckningar från sina grannaläner att 
normalisera förbindelsena med Kuba, och överväger därför 
vilka steg som kan tas under president Obamas kvarstående 
tid i ämbetet. 

När Kubas utrikesminister höll sitt anförande i FNs 
Generalförsamling talade han för att öppna ett nytt skede i 
förhållandet mellanländerna. ”Vi inbjuder USAs regering 
till ömsesidigt respektfullt förhållande, grundad på 
ömsesidighet. Vi kan leva och umgås med varandra på ett 
civiliserat sätt, trots våra åsiktskillnader.”

Diplomater från Zambia, Vitryssland och Tanzania 
tillhörde de som gick upp i talarstolen för att fördöma 


