Röster från Kuba och USA

Ömsesidiga krav
Robert Sandels

2005 fick Creighton University 750 000 US$ för att
studera hur mycket USA skulle kunna kräva av Kuba som
kompensation för de nationaliseringar som gjorts 195960. Rapporten i oktober 2007 visade att regeringen aldrig
haft för avsikt att lösa konflikten genom förhandlingar om
kompensation utan vad de skulle kräva när Fidel Castro
dött.
Som uppgiftslämnare valde rapporten USAs
Sydkommando och ett antal USaid-finansierade
anticastroorganisationer som Cuba Transition Projekt,
Cuba Study Group m fl.
Rapporten konstaterade
att ersättningskraven ”var ett centralt inslag i USAs
proaktiva planering för Kubas övergång till demokrati” i
enlighet med Helms-Burtonlagen (”Kubanska Frihets och
demokratisolidaritetslagen”), dvs USA-stiftad lag för att
på Kuba införa USA-styrd marknadsekonomi.
1972 hade USAs justitiedepartements ”Kommission för
kompensationskrav mot utlandet”, registrerat 5 911 krav
- till ett värde av 6 miljarder US$ - från US-medborgare
och -företag för nationaliserade egendomar. Men rapporten
tog också med exilkubanerna, dvs de om var medborgare i
Kuba när nationaliseringarna gjordes. Enligt internationell
lag har USA ingen rätt att göra anspråk på dem. Rapportens
ställningstagande syftade till att tillgodose denna mäktiga
grupp i Florida.

Kuba erbjöd kompensation
Kuba hade tillgodosett de krav på kompensation som
kom från Kanada, Frankrike, Italien, Mexiko, Spanien,
Schweiz och Storbritannien m fl. Och redan 1960 hade
Kuba erbjudit sig att kompensera USA med inkomsterna
från sockerexporten till USA men USA hade tackat nej.
Politiskt var det mer gynnsamt för USA att ha kvar sitt krav,
dels för att rättfärdiga sin fientliga politik mot Kuba, dels
för att ha en stor grupp förbannade kravställare i Miami till
stöd för fientligheterna.

USA tog Kubas banktillgångar
och delade ut till exilkubaner
1963 hade USA lagt beslag på 270 miljoner US$ i
kubanska banktillgodohavanden i USA. Och på 90-talet
börjat dela ut dem till USA-bolag och exilkubaner som
börjat kräva kompensation för lidande de utsatts för av
främmande makt, dvs Kuba, och hävdat att de var offer
för statsterrorism. 1997 dömde en domstol i Miami 187
miljoner US$ i kompensation till efterlevande till två
piloter som för exilkubanska terroristorganisationer flugit
över kubanskt territorialvatten och skjutits ned1996.
Ett annat fall var Ana Margarita Martinez, hustru till
en kubansk pilot, Juan Pablo Roque, som hoppat av 1992
och gått med i terrororganisationen i Florida. Han hade
strax innan nedskjutningen avslöjat planerna för kubansk
teve. Hon hävdade att Kuba var skyldig till medhjälp till
8

våldtäkt eftersom när hon gifte sig med Roque skulle han ha
arbetat för Kuba. Hon fick 27 miljoner från de beslagtagna
kubanska banktillgångarna. 2003 beslagtog hennes
advokater två kubanska plan som kapats och flugits till Key
West. 19 000 US$ från försäljningen av planen gick till
Martinez, plus 198 000 från Kubas banktillgodohavanden.
2006 tilldömde en domstol i Miami 400 miljoner till
efterlevande till Robert Fuller, USA-medborgare som
deltog i väpnad expedition mot Kuba 1960, organserad av
en känd terroristledare i Miami, Rolando Masferrer. Fuller
tillfångatogs och dömdes till döden på Kuba.
Thomas Ray var kontraktsanställd pilot och flög en
B-24 i USAs anfallsstyrkor vid Grisbukten 1961. Han
tillfångatogs också och dömdes till döden på Kuba samma
år. Hans dotter krävde ett enormt skadestånd på 267 US$
2004 som hon också tilldömdes i en Miamidomstol.
Bara som exempel.

Kongressen måste häva Helms-Burtonlagen
USAs Helms-Burtonlag förbjuder upprättande av
ekonomiska och politiska förbindelser mellan USA och
Kuba innan alla USAs kompensationskrav tillgodosetts.
Kubas regering kräver kompensation för döda och
skadade och förstörda anläggningar på grund av blockaden,
invasionen, sabotage och terroristangrepp utförda direkt
eller indirekta av USA. En kubansk domstol kom 1999
framtill ett värde på 181 miljarder US$.
ROBERT SANDELS skriver för Cuba-L Direct, en tankesmedja
i USA med syfte att bidra med aktuell information och analys
som kan vara till nytta för forskare, akademiker, journalister,
politiker, aktivister och allmänheten som söker information.
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De flesta i USA
vill häva blockaden
ACN 2015-07-24
Enligt Pew Research Centers opinionsundersökning i
mitten av juli stöder 70 procent i USA att den ekonomiska,
finansiella och handelsblockaden mot Kuba hävs. Det är
en ökning från 66 procent i motsvarande undersökning i
januari.
Stödet från de spansktalande är störst, 75 procent,
medan 72 procent av de s.k vita och 68 procent av de
mörkhyade stöder Obamas politik.
59 procent av republikanerna vill nu häva blockaden,
jämfört med bara 40 procent i januari. Av demokraterna
vill 82 procent häva blockaden, liksom 75 procent av de
oberoende.
Men fastän president Obama redan i januari uppmanade
kongressen att ta upp frågan om att häva blockaden har
varken senaten eller representanthuset tagit upp den på sin
dagordning.
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