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Att massor med turister kommer från USA kan bli
oundvikligt på sikt, men det kommer att dröja innan
det allmänna förbudet mot att turista på Kuba hävs, och
bolagsinvasion blir det inte.
Farhågor att Kuba kommer att släppa in USA-bolagen
och kulturell återkolonisering är ogrundade. De utgår från
antagandet att det ironiskt nog skulle vara USAs blockad
som hindrat kapitalistisk restauration på Kuba.
Blockaden har lyckats med att undergräva, förvränga
och hämma Kubas socialistiska projekt. Därför har Kuba
alltid har krävt att blockaden ska hävas.

Hinder för kapitalistikst intåg

Det som i verkligenheten hindrat en kapitalistisk
restauration som pressar på utifrån (och väller upp inifrån)
är inte USAs blockad, det är revolutionen.
Blockadens misslyckande att krossa revolutionen – och
Obamas beslut att erkänna detta och handla därefter – ska
tas för vad det är, en seger för Kuba
USA har misslyckats med att uppnå regimskifte av
två skäl: miljoner vanliga medborgare på Kuba förblir
engagerade för revolutionens hjärtefrågor, och har
förtroende för ledarskapet.
Obama vet detta, det är därför han vill häva blockaden
och kombinera det med att försöka underkuva Kuba på
andra mindre provokativa sätt.

USAs nya satsningar

En sådan är att knyta till sig den uppväxande
småföretagarsektorn. Huruvida detta nya sätt att undergräva
Kubas revolution kommer att visa sig mer effektivt än
isolerings- och belägringspolitiken, återstår att se.
Det är långt ifrån oundvikligt att pizzeriaägare,
blomsterhandlare eller skönhetssalongsägare ska överge
sitt engagemang för Kubs oberoende, sociala rättvisa och
solidaritet för sirensånger från USA-imperialismen.
Att de diplomatiska förbindelserna återupprättas och
blockaden hävs kommer inte i sig själv att innebära att
USA-bolagen återigen kommer att dominera Kuba. Inte
heller kommer det att sätta igång en privatisering av Kubas
samhällsägda egendom eller avskaffa den grundlagsfästa
rätten till hälsovård och utbildning på alla nivåer utan
kostnad.
Obama lät undslippa sig sitt verkliga syfte. Den ”tjänar
varken USAs intressen eller Kubas folk,” sa han, ”att
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försöka pressa Kuba till sammanbrott - även om det skulle
fungera – och det har det inte gjort under 50 år – så vet vi
[…] att det är troligare att länder kan genomgå bestående
förändringar om deras folk inte utsätts för kaos.” Så USA
ska försöka undergräva Kubs regering med andra medel.

Kuba böjer sig inte - inga eftergifter

Att Kubas och USAs regeringar inlett förhandlingar
innebär inte att Kubas regering böjer sig för USAs
påtryckningar och kapitulerar. Kuba har inte gjort några
eftergifter som helst för USAs krav på ”fria” val och ”fri
marknadsekonomi”.
Obamas kritiker är upprörda över ensidigheten i USAs
ändrade Kubapolitik. De menar att USA borde använda
blockaden för att köpslå, att varje steg för att upprätta
diplomatiska förbindelser och lätta på blockaden borde
kopplas till kubanska eftergifter för USAs krav att få till
stånd regimskifte politiskt och ekonomiskt.
Syftet med förhandlingarna nu är att upprätta
diplomatiska förbindelser som enligt Kuba måste grundas
på FN-stadgas och Wienkonventionen och diplomatiska
relationer.
Och att de måste utgå från jämlikhet mellan suveräna
stater, med fullständig respekt för Kubas självbestämmande,
med ömsesidighet utan att inkräkta på folkens rätt till
nationellt oberoende och självbestämmande.

Kuba har många gånger föreslagit samtal

Raul Castro påpekade att Fidel Castro som president
vid flera tillfällen hade framfört till USA ”Kubas vilja
att diskutera och lösa problem utan att ge avkall på våra
principer.” Kuba har visat sig immun mot tvång och
utpressning. Mot den bakgrunden är den enda realistiska
hållningen för USA att göra det ensidigt.
I sitt tal till Kubas nationalförsamling den 20 december
2014 konstaterade Raul Castro att Kuba ”har starka
övertygelser och känner stor oro över vad som händer i
USA när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter”
och skulle vilja diskutera detta med USA.
Castro underströk att Kuba inte, för att förbättra
relationerna med USA tänker ”avsvära sig idéer som vi
kämpat för i över ett århundrade, som vårt folk har gjutit
mycket blod för och löpt de största risker för. Och på
samma sätt som vi aldrig har föreslagit att USA ska ändra
sitt politiska system, kräver vi att USA ska respektera vårt.”
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