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För 25e året i rad i FN:

USA måste häva 
Kubablockaden
Eva Björklund

Ännu ett steg på väg. USA och Israel lade ner sina 
röster i FNs Generalförsamling. Fram till förra året var 
USA och Israel ensamma om att rösta mot kravet att häva 
Kubablockaden. I år lade de ner sina röster, fortfarande 
isolerade dock, övriga 191 länder röstade för,  som på 
senare år.  

Under debatten i Generalförsamlingen tackade Kubas 
utrikesminister Bruno Rodríguez sin USA-kollega 
Samantha Power för USAs besked om att lägga ner sin röst 
i stället för att som tidigare rösta mot resolutionen. Bruno 
Rodriguez hoppades att denna förändring också skulle 
”avspeglas i verkligheten”. För två år efter Obamas löfte 
att häva blockaden pågår den i allt väsentligt, och med 
oförändrat syfte: regimskifte. Tillämpningen snarare skärps. 
President Obama har beslutat om vissa små ändringar 
men långt ifrån utnyttjat de omfattande möjligheter han 
har att ge tillstånd till handel. USAs blockad förblir det 
främsta hindret för Kubas ekonomiska utveckling och för 
normalisering av förbindelserna mellan USA och Kuba. 

Vackra ord, smutsig verksamhet. 
I sitt anförande inför FNs Generalförsamling erkände 

USAs FN-ambassadör Samantha Power att USAs försök 
att isolera Kuba misslyckats och istället hade isolerat USA.  
Men hävdade att  

”Alla USAs åtgärder gentemot Kuba har följt och följer 
FN-stadgan och folkrätten.”

Kommentar: USAs åtgärder mot Kuba: Blockad, 
invasion i Grisbukten följd av  Mangostaoperationens 
sabotage och terror, sjukdomsspridning, mordförsök på 
statschefen

”Efter 50 års isoleringsförsök har vi beslutat oss för 
utbyte. För som president Obama sa i Havanna, vi erkänner 
så klart att öns framtid ligger i det kubanska folkets händer.”

Kommentar: USAs kongress avsätter i snitt 20 miljoner 
dollar varje år  för omstörtande verksamhet i Kuba.

”Vi är djupt oroade över de allvarliga brott mot 
mänskliga rättigheter som Kubas regering ostraffat 
fortsätter att begå mot sitt eget folk.”

Kommentar: Rätt till hälsovård, rätt till utbildning, rätt 
till arbete, livskvalitet, socials omsorg, rätt till demokrati, 
4 perioder i FNs Människorättsråd.

”Vi erkänner att det i vår historia har hänt att USA-
ledare och medborgare använt förevändningen att främja 
demokrati och mänskliga rättigheter i regionen för att 
rättfärdiga handlingar som skapat misstro.”

Kommentar: USAID har en lång historia av ingripanden 
i länders inre angelägenheter med omstörtande verksamhet 
och aktiv inblandning i kuppförsöket mot Venezuelas 
president 2002. Det särskilda kontoret för radio- och 
tevesändningar mot Kuba har mellan 2009 och 2016 fått 
193,9 miljoner USdollar för detta. 

”Kuba var ett de första länderna att ställa upp mot 
Ebolaepidemin i Västafrika, som skickade över 200 
medicinsk personal, ett imponerande bidrag från ett land 
med bara 11 miljoner invånare.”

Kommentar:: År 2006 inrättade dåvarande USA-
president Bush ett särskilt program för att locka kubanska 
läkare i utlandstjänst att flytta över till USA. Det har 
fortsatt under Obamas tid. Och USAs blockad hindrade 
överförandet av Världshälsoorganisationens ekonomiska 
bidrag till Kubas internationella läkarbrigad Henry Reeve 
för arbetet mot Ebola.  

Omröstningsresultat i FNs Generalförsamling 2016-10-05
Kräver att USA häver blockaden: 191, Ingen däremot
Nedlagda röster: 2

USAs FN-ambassadör Samantha Power


