Obama kommer att behandlas med respekt
Eva Björklund

Under presskonferens på Kubas utrikesdepartement 16:e
februari sa chefen för departementets USA-avdelning,
Josefina Vidal: ”USAs president kommer att behandlas
med all respekt. Han välkomnas av Kubas regering och
folk med den gästfrihet som är deras kännemärke. Det
gör det möjligt för president Obama att förstå Kubas
verklighet och fortsätta bredda de bilaterala samtalen och
det samarbete som är av ömsesidigt intresse. Besöket är
ytterligare ett steg framåt för bättre förbindelser mellan
Kuba och USA.”
Det är klart att för att dessa förbindelser ska kunna
normaliseras måste vissa nyckelfrågor lösas innefattande
ett hävande av blockaden och återlämnade till Kuba av
det område som USAs flottbas ockuperar i Guantanamo.
Under besöket kan Kubas regering bekräfta sin vilja
att gå vidare och bygga en ny relation, grundad på FNstadgan och principerna för ”Latinamerikas och Karibiens
Fredsområde” som de samlade latinamerikanska och
karibiska ländernas etablerat. Och befästa den respekt
för skillnader och ömsesidiga fördelar som bygger på
historiska band mellan kulturer och familjer som har enat
våra båda nationer och folk.”

Svikna lakejer

De USA-finansierade dissidenterna känner sig svikna.
En viss ”Antunez”, Jorge Luis Garcia, skriver att ”president
Obamas närvaro på ön är en mycket negativ handling. Vi
anser det vara en förolämpning, ett svek.” Och anklagar
presidenten för att på detta sätt ”legitimera regimen”.
Och i USA försöker de ”kubanska” republikanska
presidentkandidaterna Ted Cruz och Marco Rubio
överträffa varandra i fördömanden och kongressledamoten
Ileana Ros (också med kubanska ”rötter”) säger att ”det är
fullständigt skamligt att Obama belönar Castrofolket med
det första Kubabesök någon sittande USA-president gjort.
Hade hon glömt Coolidge?
Men många väljare verkar ha tröttnat på dessa
antiCastrotirader, som kommentatorn Chris Matthews:
”Vem vill titta på en debatt mellan två kubanska killar?”
Det som verkligen bekymrar motståndarna på båda sidor
är att både Raul Castro och Barack Obama verkar fast
beslutna att ta denna process så långt att det inte finns
någon återvändo. Kuba kräver att blockaden ska lyftas,
men ställer inte det som villkor för fortsatta samtal. USA
kräver systemskifte på Kuba, men ställer inte heller det
som villkor för fortsatta lättnader i blockaden.

Dock inte någon ömsesidig respekt, precis:
Inför sitt historiska besök på Kuba för att befästa de nya förbindelserna såg president Obama till att förlänga den
presidentorder som utpekar Kuba som ”Hot mot USAs nationella säkerhet”, och således ”legitimt” mål för USAs
ekonomiska krigföring. Och som lök på laxen utfärdade USA över 600 000 US$ dollar i böter för ett franskt företag
som handlat med Kuba i strid mot USAs blockadlagstiftning.
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