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Den 27 oktober hölls omröstningen i FN:s 
generalförsamling - för 24:e året i rad - om Kubas 
resolution mot USA:s blockad. Kubas utrikesminister 
Bruno Rodríguez presenterade Kubas resolution inför 
omröstningen. Generalförsamlingen gav Kuba ett 
fullkomligt överväldigande stöd för sin kamp mot 
blockaden. 

Antalet länder som röstade för Kubas resolution var 
rekordhögt. 191 av FN:s 193 medlemsländer röstade för 
Kuba. De två som röstade emot var USA och Israel – som 
vanligt. Inga länder avstod. 

USAs lättnader mycket begränsade
I debatten den 27 oktober sa Bruno Rodríguez att 

Kuba ser de åtgärder som USA vidtagit under år 2015 
som positiva, men att de är mycket begränsade och att den 
ekonomiska, finansiella  och handelsblockaden mot Kuba 
fortfarande genomförs fullt ut. Han försäkrade att Kuba 
kommer att lägga fram resolutioner i FN mot blockaden så 
länge som den består. 

USA:s representant Ronald Godard sa att USA har 
vidtagit en lång rad historiska åtgärder för att starta 
normaliseringsprocessen med Kuba, och att Kubas 
resolution inte återspeglar detta. Därför kan USA inte 
stödja resolutionen. Han sa att om Kuba tror att denna 
övning leder till framsteg så har de misstagit sig. 

USA försöker hota Kuba att hålla tillgodo 
USA demonstrerar med sitt nej till Kubas resolution 

sin ovilja att erkänna blockadens orättfärdighet, och drar 
sig inte för att i ett förtäckt hot orda om ”Kubas misstag” 
att lägga fram resolutionen. USA överskattar också sina 
”historiska åtgärder”, som i stort går ut på att underlätta 
för USA att genom telekommunikationer, pengar till 
småföretag och dylikt påverka Kuba. I realiteten innebär 
åtgärderna inte mer än en skrapning på ytan av blockaden. 

Blockaden är ett brott mot folkrätten
Av det nästan fyrtiotal andra röster som hördes i 

debatten, från länder i alla världsdelar, framgick dock att 
Kuba har ett överväldigande stöd för sitt krav att blockaden 
måste lyftas. De flesta talarna påpekade att de är mycket 
positiva till de nya diplomatiska relationerna mellan USA 
och Kuba, men att blockaden fortfarande är i full kraft och 
att den strider mot internationell rätt, mot FN-stadgan och 
mot mänskliga rättigheter. Många av dem påminde också 
om Kubas insatser i Afrika i kampen mot Ebolaepidemin. 

Ecuadors representant erinrade om vad Obama sagt 
den 17 december 2014: att USA skulle bryta med sin 
Kubapolitik ”eftersom den inte hade fungerat”, istället för 
att säga att politiken skulle ändras eftersom den stred mot 
internationell rätt och mänskliga rättigheter. 

Också Israels representant sa att landet välkomnar de 

nya diplomatiska förbindelserna mellan USA och Kuba, 
men att de speciella relationer som råder mellan Israel och 
USA gör att Israel röstar mot Kubas resolution. 

Detta är ett intressant uttalande, eftersom det finns de 
som vill mena att USA:s politik styrs av Israellobbyn. Här 
framgår att det snarare är Israel som känner sig så starkt 
knutet till USA att ett eget ställningstagande är uteslutet. 
Israels blockad mot Gaza har säkert också sin betydelse. 

På motsvarande sätt finns det de som hävdar att USA:s 
politik mot Kuba dikteras av högerextrema Miamikubaner. 
De bortser från att det ligger i USA:s intresse att få bort 
det socialistiska exemplet Kuba från sitt närområde, ett 
exempel som har inspirerat folken i hela Latinamerika. 

Efter den här omröstningen är USA:s regering ännu 
mer isolerad. Alla rättrådiga krafter i världen behöver enas 
om att kraftigt fullfölja kampen mot blockaden och stärka 
allt slags utbyte och kontakter med Kuba. 

Storseger för Kuba i FN-omröstning 
Louise Österlin
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