Diplomater och affärsfolk trängs med turisterna i Havanna

Landet på allas dagordning

		

De har kommit från Japan. Frankrike, England,
Danmark, Italien, Holland under de senaste månaderna
för att öppna eller stärka kontakter med ön som plötsligt
verkar mer lovande efter det fönster som öppnats mellan
USA och Kuba.

EU vill bli vän igen

Söndagen 12 maj blev Francois Hollande inte bara
den första franska president som besökt Kuba sedan 1902,
han kom också på EUs vägnar för att få fart igen på de
täta förbindelser som på USAs uppmaning bröts av EU
2003. Hollande kom med en delegation på ett par dussin
affärsmän med Pernod-Ricard i spetsen, som är Havana
Clubs handelspartner. Trots den politiska oviljan – som
nu blåst bort - har företagen varit på hugget och vuxit till

Eva Björklund

Kubas näst största handelspartner med Spanien, Holland,
Italien och Frankrike i täten med livsmedel, maskiner och
annan utrustning.
En brittisk handelsdelegation besökte Kuba förra
månaden med Lord Hutton of Furness i spetsen.

Sverige hänger med

Också Sverige bryter sin långvariga isolering. UD
har skickat en delegation till Havanna. Den 5 maj tog
Kubas vice utrikesminister Rogelio Sierra Diaz emot
statssekreterare Annika Söder och hennes delegation.
Under samtalet uttryckte de två sin önskan att bredda och
förstärka relationerna mellan länderna.
Liksom danskarna som skickade affärsministern i
spetsen för en företagardelegation till Kuba i maj.
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Forts. från sid 10

Frankrikes president på Havannas universitet

Som första franska president sedan 1902 besökte
Frankrikes François Hollande Kuba den 10-11 maj. Han
var också den första stats- eller regeringschef från ett EUland sedan EU 1996 antog sin ”gemensamma ståndpunkt”
mot Kuba, till stöd för USAs politik för regimskifte.
Under sina två dagar i Havanna hann Hollande med
att träffa både presidenten Raul Castro och den historiska
ledaren Fidel. Han höll föredrag på universitetet och
bevittnade det samarbetsavtal mellan kubanska och franska
universitet som skrevs och sa att ”Kuba är ett uttryck för
värdighet och oberoende”.
Hollande sa att han också kom som företrädare för EU
med förhoppningar om att de två regionala blocken EU och
Celac på sitt nästa toppmöte ska stärka samarbetsbanden
och berömde Celac som garant för fred och säkerhet
i världsdelen. Han kom med en stor delegation med
företrädare för olika sektorer i Frankrike, inte minst
företagare.

Fidel Castro tar inte längre emot så ofta, men Frankrikes
president, tillika företrädare för EU, fick den äran.

Raul Castro på internationell rundresa

Den 11 maj återvände Kubas president Raul Castro till
hemlandet efter en rundresa till Algeriet, Italien, Ryssland
och Vatikanstaten. Störst uppmärksamhet väckte hans en
timme långa samtal med påven i Vatikanen, på söndag
före mässan, vilket framhölls som exceptionellt. De många
fotona visar den ömsesidiga vänskapen och respekten.
Medierna framhöll också den långa samtalstiden som
mycket ovanlig.
Raul Castro tackade påven för hans bidrag i samtalen
med USA och hyllade hans sociala engagemang: ”Jag läser
alla påvens tal och hans kommentarer […]. Om påven
fortsätter på det sättet kommer jag väl snart att börja be i
kyrkan”, sa han med hänvisning till påvens kritik av den
kapitalistiska samhällsordningen. Denna skämtsamma
kommentar har lyfts fram som en sensation och tolkats
som att Raul Castro skulle vara på väg att bli religiös.

President Raul Castro med påven i Vatikanen

Från Japan kom utrikesminister Fumio Kischida med ett dussin företrädare för företag inom biltillverkning, hälsovård och
turism samt bankvärlden. Här i samtal med Kubas president Raul Castro.
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