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åtta tillägg till Kubas resolution, med hänvisning till FNs 
”Mål för hållbar utveckling till 2030 och Mänskliga rät-
tigheter.” USA försökte inför FN och allmänna opinionen 
rättfärdiga blockaden med ogrundade påståenden om brott 
mot mänskliga rättigheter. Och framställa sig som solida-
risk med det folk de blockerar och skadar. Trump uppma-
nade kubaner att utnyttja sin frihet att besluta över sitt eget 
öde, den frihet som USA ständigt bekämpat.

Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez svarade att om 
USA vill ha en diskussion om ”Målen för hållbar utveck-
ling”, går det bra för Kuba i vilken form som helst att dis-
kutera Mål nr 3: ”Garantera ett sunt liv och främja allas 
välbefinnande i alla åldrar” och nr 5: ”Uppnå jämställdhet 
mellan könen och stärka kvinnors och barns rättigheter”. 
Liksom nr10: ”Minska ojämlikheten mellan länderna”. 
Och nr 13: ”Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringen och dess följder.”  

Överväldigande seger för Kuba 
USAs åtta tillägg ledde till att den debatt som vanligtvis 

inte tagit mer än några timmar förlängdes till dagar.  Efter 
Kubas och USAs anföranden stod ett stort antal företrä-
dare för länder i alla världsdelar upp till stöd för Kubas 
resolution. Omröstningen skulle äga rum 28 oktober men 
fördröjdes till 1 november. Den blev som väntat ännu en 
enastående seger för Kuba och ett skamligt nederlag för 
USA. 189 röster för Kubas krav att USAs blockad måste 
hävas, två däremot: USA & Israel. 

Omröstningen om USAs åtta tillägg var också förö-
dande. 113 länder röstade mot alla. Bara tre röstade för sju 
av USAs åtta tillägg. USA var ensamt om att rösta för alla 
åtta. Drygt 60 lade ner sin röst. Med all sin ekonomiska 
och militära makt kunde USA inte besegra Kuba i FNs 
Generalförsamling. Kubas seger blev förkrossande. 
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Bruno Rodríguez

Inför den årliga omröstningen – den 31 oktober i FNs 
Generalförsamling – som kräver att USA ska häva sin kri-
minella blockad mot Kuba, har USA aggressivare än van-
ligt försökt förhindra sitt vanliga överväldigande nederlag.  

På ett möte den 24 oktober på temat ”Förbättring av 
FNs finansiella situation” tackade Kubas FN-ambassadör 
Anayansi Rodríguez för det erkännande Kuba tillsam-
mans med 42 andra länder fått för att de betalat sina av-
gifter till FN. I Kubas fall trots landets unika ekonomiska 
svårigheter på grund av USAs nu 60-åriga ekonomiska, 
finans- och handelsblockad.  

På samma möte hotade USA med att hålla inne sin 
betalning till FN, vilket Anayansi Rodríguez påpekade 
undergräver Säkerhetsrådets möjligheter att finansiera 
fredsbevarande insatser, och FNs möjligheter att betala 
sina skulder till de ofta fattiga länder som ställer upp med 
fredsbevarande trupper. 

Kubas FN-ambassadör fördömde denna utpressning 
mot FNs medlemsländer för att få dem att inte rösta mot 
USAs blockad.       

Och påminde om att USA tjänar proportionellt mer än 

övriga länder på den metod som FN använder för att be-
räkna medlemsavgifterna, förutom att USA också tjänar 
storkovan på att upplåta mark för FN och USA-företag på 
sina affärer med FN.  

USA hotar FN: Rösta inte för Kubas resolution!  
Eva Björklund

Kuba är inte ensamt. 
Världen har inte fel. 
Sanningen kan inte blockeras.
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