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För 26e året i rad röstade FNs Generalförsamling 
om resolutionen mot USAs Kubablockad och kräver att 
blockaden hävs. 190 länder röstade med Kuba, ett – Israel 
– röstade med USA. Alltså 191-2.  Före omröstningen 
gick den ena landrepresentanten efter den andra upp i 
talarstolen och tog avstånd från blockaden. USAs röst 
mot resolutionen, den 25:e gången USA röstar mot, visar 
Trumps nygamla Kubapolitik med ökad fientlighet och 
återgång till gammal politik. Han rullar tillbaka de lättnader 
som inträdde under Obamas sista tid som president. Förra 
året lade USA och dess vasall Israel ner sina röster.

 I sitt tal inför omröstningen påpekade Kubas 
utrikesminister Bruno Rodríguez bland annat att USAs 
representant ljuger och att USA står ensamt. Rodríguez 
betecknade också USAs inlägg som kränkande, respektlöst 
och interventionistiskt. 

”Jag vill påminna om att i USA begås grova kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. USA har inte den minsta 
moraliska auktoritet att kritisera Kuba”, och nämnde 
bland annat den korrupta politiken, avsaknaden av rätt till 
hälsovård, utbildning, social trygghet, den utbredda ras- 
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Trumpregeringen har just lagt in Kuba på tre nya 
listor.  Detta ingår i den förändringspolitik som Trump la 
fram i Miami, när han mötte en grupp ”gamla Batistianer, 
Kubaätare och terrorister”, som vår utrikesminister 
Bruno Rodríguez beskrev dem i sitt nyliga tal i FNs 
Generalförsamling. 

En av USAs listor handlar om kubanska företag/
institutioner som US-medborgare inte får handla med. Högst 
på listan står Kubas försvars- och  inrikesdepartement, 
polisen och andra enheter som förmodas tillhöra Kubas 
säkerhetstjänst. 

Syftet med detta är att försvåra för USA-medborgare att 
besöka Kuba. Men åtgärderna är inte bara grundlagsstridiga 
och inskränker de så kallade medborgerliga friheter som 
USA-medborgare ska åtnjuta. De är också irrationella. 

Till exempel, om en US-medborgare på besök i Kuba 
bryter mot någon trafikregel och ska betala böter, skulle 
han bryta mot USA-regeringens regel och straffas för 
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och könsdiskrimineringen. 
”Det är på sin plats att fördöma tortyr, dödandet av 

civila, den utbredda användningen av dödsstraff, förtryck 
av invandrare, deportering av familjer”, sade Rodríguez och 
påminde om att Trump fick färre röster än sin motkandidat 
i presidentvalet.

”Kuba och USA kan leva tillsammans med respekt 
för skillnaderna”, sade Rodríguez men underströk att 
Kuba inte accepterar några påtvingade villkor eller tänker 
överge sina principer. Kuba kommer att fortsätta sin väg av 
oberoende, självbestämmande och socialism.

Rodríguez framhöll att Kuba är ett litet land med ett 
solidariskt, ädelt och vänligt folk. Samtidigt som USAs 
ambassadör ”talar för ett imperium som mördar oskyldiga” 
och USA är en avgörande faktor för instabiliteten i världen, 
som trampar på internationell rätt och FN-stadgan som den 
cyniskt ställer sig över.

Blockadens kostnader för Kuba uppgår totalt till 8 222 
miljarder dollar, eller drygt 4 miljarder dollar på ett år. Det 
är dubbelt så mycket som Kuba behöver för sin utveckling.  
                                                   Översättning Zoltan Tiroler

detta i USA.  För att fortsätta på samma väg överväger 
Trumpregeringen att bestämma vilken typ av toalettpapper 
som US-medborgare kan använda i Kuba. Syftet med en 
sådan bestämmelse är också att försvåra kontakter mellan 
folken i Kuba och USA, kontakten mellan gäster och 
värdar, för att i möjligaste mån undvika sådana kontakter. 

De som reser från USA till Kuba är som regel vänliga, 
respektfulla och intresserade av att lära känna sanningen 
om vad som sker i Kuba. Det är den fara som vårt lands 
fiende beaktar.

De som återvänder från Kuba talar i allmänhet öppet 
och ärligt om vårt folk, om de landvinningar revolutionen 
gjort och våra livsvillkor, som alltid visar sig vara mycket 
bättre än den bild våra fiender och Miamimaffian utmålar. 

Vad är det för slags regim som Trump skapar? Han 
försöker inte bara vrida tillbaka de framsteg i förbindelserna 
med Kuba som uppnåtts under Obamaregeringen. Utan  
också bryta mot grundlagen i USA, avskaffa de friheter som 
där fastläggs och skapa en förtryckande, diskriminerande 
regim av det slag som rådde under McCartyismens 
glansdagar.  

Det är kanske innebörden i hans motto ”Gör Amerika 
stort igen”.                                  Översättning Eva Björklund
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