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samtal som vi måste ta itu med.”
Vidal besvarade också en fråga om möjligheten att 

utlämna personer som fått politiskt asyl. Att denna fråga 
är av gammalt datum och att USA och Kuba skrev ett avtal 
om detta 1906. ”Men efter 1959 respekterades det inte 
när Kuba krävde att USA skulle utlämna de diktaturens 
tjänstemän som gjort sig skyldiga till förfärliga brott. 
Det gäller fortfarande men tillämpas inte. Dock ingår en 
paragraf om att utlämning inte kan komma i fråga när 
politisk asyl beviljats. ”Kuba har på saklig grund givit 
politisk asyl till en liten grupp USA-medborgare, för att 
de är berättigade till det. Och när man beviljar politisk asyl 
kan man inte börja diskutera utlämning.”

Nästa steg
Vidal hoppades att parterna snart skulle nå resultat 

och lösa de frågor som behövs för att diplomatiska 
förbindelser ska kunna upprättas formellt och ambassader 
öppnas. Jacobson hoppades att detta skulle kunna ske 
innan Amerikatoppmötet i Panama 9-10 april. Hon var 
imponerade över ”den öppenhet och det allvar som de två 
delegationerna visat när de tagit upp alla de åsiktsskillnader 
som finns och behovet av att tänka kreativt för att 
överbrygga dem – och i vårt fall utan att kompromissa med 
våra värderingar.”

Vidal sa sig hysa tilltro till förmågan att kunna upprätta 
civiliserade former för fredlig samexistens ”med våra 
skillnader, och som grannar identifiera områden där 
samarbeta kan vara till ömsesidig nytta för USA och Kuba,  
Amerikanska världsdelen och hela världen”

	 	 	 							Översättning	Eva	Björklund. 

Förhandlingar inleddes i Havanna den 21 januari. Från 
USA kom en delegation under ledning av Roberta Jacobson, 
statssekreterare på USAs utrikesdepartements avdelning 
för västra halvklotet.  Den kubanska delegationen leddes 
av Josefina Vidal, chef för kubanska utrikesdepartementets 
USA-avdelning.  

Syftet är att upprätta diplomatiska förbindelser 
som enligt Kuba måste grundas på FN-stadgan och 
Wienkonventionen om diplomatiska relationer. Och att 
de måste utgå från jämlika parter, ömsesidighet, utan 
att inkräkta på folkens rätt till nationellt oberoende och 
självbestämmande. 

Chefsförhandlarna från de båda sidorna, Kubas Josefina 
Vidal – chef för utrikesdepartementets USA-avdelning - 
och USAs Roberta Jacobson – statssekreterare för Västra 
halvklotet på utrikesdepartementet - möttes en andra gång 
i Washington 27 februari. ”I ett öppet, ärligt och ibland 
utmanande samtal tog vi upp de krav och åsiktsskillnader 
som vi identifierade på vårt första möte i Havanna för en 
månad sedan”, sa Jacobson vid presskonferensen efter 
överläggningarna.

Hinder på vägen
Vidal påminde om vikten av att finna lösningar på en 

rad frågor för att komma vidare, särskilt vad gäller att ta 
bort Kuba från USAs lista över länder som stöder terrorism, 
för att se till att Kubas intressekontor – blivande ambassad- 
i Washington får tillgång till banktjänster. 

”Det blir svårt att återupprätta diplomatiska förbindelser 
så länge Kuba står på den listan. Det handlar om att erkänna 
verkliga förhållanden och tillämpa rättvisa. Moraliskt och 
etiskt måste denna fråga lösas för att vi verkligen ska kunna 
tala om ett kvalitativt nytt skede.”

USA vill inte koppla ihop terroristlistan men öppnandet 
av diplomatiska förbindelser. Men ”förstår att Kubas 
delegation prioriterar detta, och vi har från början ansett 
att vi måste lösa detta så fort som möjigt,” sa Jacobson 
och tillade att USA försökt ordna tillgång för Kuba till   
banktjänster i USA redan innan 17 december men att de 
ännu inte hittat någon lösning. 

Samarbetsfrågor
Båda sidor förklarade att de talat om bilaterala möten 

inom områden som civil flygfart, människohandel, 
telekommunikationer, ID-förfalskning och regeländringar 
för blockadens tillämpning. Vidal bekräftade att båda 
sidors syn på mänskliga rättigheter kommer att tas upp och 
påminde om att ”Kuba la fram detta för USA redan i somras, 
att inleda ett civiliserat, respektfullt och ömsesidigt samtal 
om ämnet.” Jacobson tog också upp frågans vikt, som hon 
beskrev som ”kanske en av de svåraste, mest utmanande 
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Assata	Shakur,	
efterlyst	“terrorist”,	
med	fristad	på	
Kuba	
	2013	satte	FBI	
upp	Assata	Shakur	
på	sin	långa	lista	
över	efterlysta	
terrorister.	10	
anges	vara	särskilt	
farliga.	Till	dem	
räknas	nu	Assata	
Shakur,	den	
enda	kvinnan.	
Som	andra	
Svarta	pantrar	
utsattes	hon	
för	justitiemord,	
oskyldigt	dömd	till	
livstids	fängelse,	
lyckades	fly	
1979,	fick	politisk	
asyl	på	Kuba.	
Hennes	namn	
på	terroristlistan	
ska	stödja	USAs	
uppsättning	av	
Kuba	på	sin	lista	
över	länder	som	
stöder	terrorism.			


