Kontakter har förekommit hela tiden
Eva Björklund

Under de över 50 år som gått sedan USA bröt förbindelserna
med Kuba har det funnits tider av hemliga kontakter och
möten, tider av total iskyla och tider av våldsamma hot från
norr. Reaganregeringen (1980-88), övervägde att bomba
ön samtidigt som försvarsministern 1982 reste till Mexiko
för att överlägga med Kubas vicepresident Carlos Rafael
Rodriguez.
Henry Kissinger, under Nixons tid (1969-74), tog ett
tidigt initiativ med ett hemligt brev till Fidel 1975.
Ett första hemligt möte ägde rum på La Guardia,
flygplatsen i New York i juni 1975. Det ledde inte till några
fler kontakter, USA skyllde på att OAS motsatte sig det.
Kubas stöd till Angolas befrielsekamp mot
kolonialmakten Portugal både förhindrade och
tvingade fram kontakter. Carter offentliggjorde 1977
att förhandlingar inletts för att öppna intressekontor i
respektive grannland. Nästa steg skulle vara att öppna
ambassader, med det dröjde nästan 40 år.
Kuba erbjöd ersättning till ägarna av nationaliserad
egendom. Men Brzezinski fick Carter att inte
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acceptera detta utan krävde att de skulle registreras som
myndighetskrav från USA.
Under Reagans tid ökade fientligheterna, men USA
ville inte stänga intressekontoret, och förhandlingar
fortsatte, trots de våldsamma motsättningar som uppstod
när USA ingrep militärt i Nicaragua och El Salvador och
i hela Centralamerikas befrielserörelser. Det var också då
USA invaderade Grenada.
Men det var också den tid då Kubas framgångsrika stöd
till Angola och förutsebara seger över Sydafrika i Cuito
Canavale ledde till att USA tvingade Sydafrika att acceptera
fredsförhandlingar mellan å ena sidan Sydfrika och USA,
å andra sidan Kuba och Angola. Förhandlingarna ledde till
att Sydafrika fick lämna Angola och erkänna Namibias
självständighet.
Men Bill Clintons utfärdade ett vallöfte 1992 att
kraftigt skärpa och utvidga den ekonomiska krigföringen
mot Kuba, i det läge då Kubas alla allierade hade kollapsat.
Källa Ramón Parodi i intervju med Bralche Petrich, se Kuba 3.15
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