NER MED BLOCKADEN!

Vi kräver av USA:
Alla De 5 i frihet, hemma på Kuba. Häv blockaden mot Kuba!
Det var Kubas villkor för förhandlingar om diplomatiska
förbindelser. De 5 hade i Miami dömts till långa fängel- Återlämna Guantanamo!
Seger 17 december 2014:

sestraff för att ha avslöjat exilkubanska terroristplaner. En
världsomfattande kampanj, internationella organ, ledande politiker krävde också deras rätt. Över hela världen firades frisläppandet som en stor seger.

Seger 20 juli 2015:
Diplomatiska förbindelser, ambassader

Att USA, som bröt diplomatiska förbindelserna med Kuba
i januari 1961 under förberedelserna för invasionen i Grisbukten, nu gått med på att återupprätta dem är en stor seger
för Kuba och internationella solidariteten.

Men blockaden består

Undantag har bara givits USA-medborgare och företag att
på vissa villkor besöka Kuba, och bedriva viss begränsad
handel: Men USAs blockad - ekonomiska krigföring - består i alla sina huvuddrag, med USAs makt utsträckt över
hela världen. USA hotar utländska företag med mångmiljardböter om de exporterar något med minsta USA-innehåll
till Kuba, eller till USA med minsta innehåll från Kuba.
Fartyg som angör kubansk hamn förbjuds att angöra USA.

Den 17 december 2014 var det historiska datum då USAs
president erkände att de lidit nederlag i sin över 50 år långa
ekonomiska krigföring mot Kuba med inslag av biologiska
angrepp, terror och sabotage. Men blockaden - USAs ekonomiska krigföring - består i alla sina huvuddrag. Den är
ett brott mot folkrätten, den tvingar kubanerna att betala ett
högt och smärtsamt pris, ständiga materiella försakelser för
att trots allt upprätthålla sina världsberömda landvinningar
och sin solidariska samhällsmodell.

Kampen går vidare, den 17e dagen

i varje månad, till fler segrar när USA
• häver sin ekonomiska, finansiella
och handelsblockad mot Kuba
• återlämnar Guantanamo till Kuba.
Trots löftet att häva blockaden och uppmaningen till kongressen att göra sitt, undertecknade Obama 11.9 den årliga förlängningen av Lagen om Handel med Fienden att
tillämpas på Kuba, dvs förbjöd handel med Kuba!
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