Fidel Castro på födelsedagen

USA måste kompensera Kuba
Eva Björklund

På sin 89:e födelsedag den 13 augusti, dagen innan
USAs utrikesminister Kerry skulle anlända för att
återöppna USAs ambassad, publicerade Fidel Castro en av
sina alltmer sällsynta krönikor. Där krävde han att USA
måste ersätta Kuba för deras över 50 år långa ekonomiska
blockad. Han hänvisade till Kubas redovisningar inför FNs
Generalförsamling som år 2014 värderade att blockaden
kostat Kuba minst 117 miljarder US$.
Fidel Castro uppmanade också till fortsatt kamp
för de drömmar om rättvisa, jämlikhet och lika rätt som
revolutionen står för. I hans dessförinnan senaste krönika
skrev han om ”allas jämlika rätt till hälsovård, utbildning,
arbete, mat för dagen, trygghet, kultur, vetenskap och
välfärd. Det vill säga samma rättigheter som vi tillkännagav
som våra mål när vi inledde vår kamp.”

En dags blockad
kostar lika mycket
som 139 stadsbussar
Så förutseende var inte Fidel

Eva Björklund,
”USA kommer att vilja prata med oss när de har en
mörkhyad president och världen har en latinamerikansk
påve.” Detta citat tillskrivs Fidel Castro 1973 och har gått
jorden runt och rapporterats på många olika språk. Men
det är falskt.
Skrönan uppstod när författaren Pedro Jorge Solans i
mars i år i argentinska tidningen El Diario hävdade att han
hade hört den av en chaufför under sitt Kubabesök i januari.
Och sen har den spridits över världen sålunda: 1973 när
Fidel Castro återvände från Vietnam 12-16 september och
mötte internationella journalister skulle engelska Bryan
Davis frågat: ”När tror ni att förbindelserna mellan Kuba
och USA kommer att återupprättas?” Och då skulle Fidel
Castro ha svarat enligt citatet ovan. Men det är påhitt.
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Guantamobasens fullständiga olaglighet
Eva Björklund

1898 invaderade USA Kuba, avväpnade den kubanska
befrielsearmén, fråntog dem segern över spanska
kolonialmakten och ockuperade landet. Redan 1899
drog USA-flottans lantmätare på en karta ritad av Emilio
Heredia upp de exakta gränserna för USAs långsiktiga
ockupation av Guantamobuktens mark och vatten.
Inte bara är USAs ockupation av Guantanamobuktens
mark och vatten olaglig från första början genom sin
tillkomst: ett hyresavtal som skrevs 16 februari 1903
mellan USAs president Theodore Roosevelt och den av
ockupationsmakten USA tillsatte presidenten för Kuba,
USA-medborgaren Tomas Estrada Palma. Ett avtal som
dessutom uttryckligen gjorde det omöjligt för Kuba att
utan USAs medgivande någonsin säga upp avtalet.
USAs användning av ockuperad mark och vatten sker
dessutom helt i strid mot detta hyresavtal. Första paragrafen
avser den geografiska avgränsningen. Andra paragrafen
avser vad området får användas till: uttryckligen enbart
som örlogs- och kolstation (fartygen drevs med kol på den
tiden). Förutom den enligt internationell rätt lagvidriga
ockupationen strider användningen av ockuperat område
för fängelseändamål mot avtalet.
Sedan strider naturligtvis USAs fängslande och tortyr
på obestämd tid inte bara mot avtalet utan mot både USAs
och Kubas lagstiftning, och internationell rätt.
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