1964 undertecknar Lyndon Johnson i dramatisk omgivning beslutet att stoppa all export av livsmedel och läkemedel till Kuba, i
strid mot folkrätten. Läs mer i Blockadboken, om blockaden som fortfarande gäller fullt ut, särskilt den extraterritorella delen.

Det ekonomiska kriget mot Kuba inleddes redan 1960
med stopp för oljeexport till Kuba och sockerimport därifrån
och 1962 beslöt president Kennedy att tillämpa lagen om
”handel med fienden” på Kuba. Och 1964 undertecknade
hans efterträdare Lyndon Johnson ett beslut att stoppa all

export av livsmedel och läkemedel, i strid mot folkrätten.
Samma år förmådde USA hela OAS, Amerikanska
Staternas Organisation med säte i Washington, att stoppa
all handel med Kuba, som de uteslutit ur organisationen
1962.

USaid för att störta olydiga regeringar
Eva Björklund

Dagens värld kallas ”enpolär” med ett enda
övergripande maktcentra - USA - som med sin militära
styrka, sina transnationella bolag, sina allierade i Nato
och sina satellitländer Israel, Saudiarabien, Sydkorea och
Japan m fl ständigt utökar sina tillslag i världen. För att
upprätthålla sin makt och förmåga har presidenterna efter
andra världskriget utvecklat flera organ för att påverka
andra länders politik till USAs fördel.
De har stärkt sin militära makt – Pentagon - men också
utvecklat andra mekanismer och myndigheter som CIA,
Säkerhetstjänsten, FBI, NSA och senast Patrotic Act - för
skärpt kontroll också av de egna medborgarna.
Med Marshallhjälpen - som utvecklades efter andra
världskriget - som modell, grundade president JF Kennedy
i juni 1961 (strax efter det misslyckade försöket att
invadera Kuba) biståndsorganet USaid för att ”forma
civilsamhällena”, till att börja med i Latinamerika. Sedan
dess har USaid varit USAs främsta redskap för direkt
ingripande i Latinamerika och Karibien, i många fall följda
av invasioner eller militärkupper som slutfört uppdraget.
Samma sak i andra världsdelar.
USaid fördelar största delen av USAs ickemilitära
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utlandsbistånd. Det är formellt oberoende men underställt
utrikesdepartementet. USaid genomför egna projekt eller
lägger ut dem på underställda organ eller entreprenörer.
Huvuduppgiften är att främja USAs intressen genom
”samarbete” med utländska ”civilsamhällen” inom
ekonomi, jordbruk, hälsovård, politik och humanitära
insatser med mera.
Precis som parallellorganisationen NED – National
Endowment for Democracy – har USaid ofta anklagats för
samarbete med - eller på uppdrag av - CIA för att på olika
sätt destabilisera länder som inte frivilligt ansluter sig till
USAs internationella politiska syften.

Länder i Latinamerika har utvisat USaid

USaids undergrävande verksamhet har lett till att först
Ecuador 2012 och sedan Bolivia 2013 – där USaid verkat
sedan 1964 - utvisade USaid. Från Venezuela drog sig
USaid ut självmant 2010 efter att nationalförsamlingen
där antagit ”Lagen om nationell politisk självständighet
och oberoende” som förbjuder utländsk finansiering av
politiska partier. Men fortsatte via bulvaner som bland
annat .orsakat våldsamma sammandrabbningar.
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