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Kanadas utrikesminister Chrystia 
Freeland har klargjort att Kanada 
kommer att försvara sina intres-
sen på Kuba om USA beslutar 
att tillämpa avdelning III i Helms-
Burtonlagen.
    Länder som Kanada, Mexiko och 
medlemmarna i EU motsatte sig 
redan 1996 Clinton-administratio-
nen för att förhindra en aktivering 
av Helms-Burtonlagen, som syftar 
till att stärka blockaden mot Kuba 
och stoppa de växande utländska 
investeringarna i landet efter det 
socialistiska lägrets sammanbrott.
    De senaste av USAs presidenter 
utom Trump har använt sin makt för 
att lägga in veto mot möjligheten 
att stämma företag som »handlar« 
med egendom som nationaliserats 
efter revolutionen, en möjlighet som 
finns inskriven i den kontroversiella 
Avdelning III. 
    Trump har  däremot öppnat för 
möjligheten att lämna in stämningar 
mot 205 kubanska företag som 
finns på en lista över ensidiga eko-
nomiska sanktioner (Cuba Restric-
ted Entity List).
    Den ökande fientligheten i Wash-
ington har fått varningsklockorna 
att ringa i flera länder vars intressen 
skulle kunna påverkas.
    Spaniens utrikesminister Josep 
Borrell, har vänt sig till USA och 
framfört sin oro över möjligheten att 
Helms-Burtonlagen tillämpas. Han 
har vid alla möten i USA uttryckt att 
Spanien förkastar aktiveringen av 
denna lag och motsätter sig tillämp-
ningen som »en principfråga«, men 
också för att det kan få »negativa 
konsekvenser« för EUs intressen 
på Kuba och skulle kunna skada 
spanska företag som har  verksam-
het på ön.
— Med arrogans för de fram en 
folkmordsklausul som strider mot 
internationell rätt, fördömer Kuba 
och kubanska familjer, sa Borell 
på Twitter. 191 länder kräver att 
blockaden elimineras i sin helhet, 
tillade han.
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Helms-Burtonlagen
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Kubas konsul Víctor García Sánchez vid årsmötet forts

och nu attackeras de regeringar 
som försöker kasta av sig den 
nykoloniala dominansen av USA:s 
regering.

Kuba blandar sig inte i landets 
inre angelägenheter
Den bolivarianska revolutionen i 
Venezuela under ledning av pre-
sident Nicolas Maduros regering 
är ett exempel på detta. Betydel-
sen av Venezuelas geopolitik med 
sina oljereserver, guld och andra 
viktiga resurser som USA hungrar 
efter, är det viktigaste skälet till 
den ohejdade aggressionen mot 
landet. 
    USA har bestämt sig för att 
störta regeringen Maduro ge-
nom alla möjligheter som står till 
buds – ekonomisk och finansiell 
krigföring, diplomatisk- och me-
dial aggression, inklusive hotet om 
militär intervention. Men vi ser att 
det bolivarianska och chavistiska 
folket gör motstånd och mobili-
serar på gatorna i försvar för sin 
revolution.
    Kubas regering har upprepade 
gånger förkastat en intervention 
från andra länder i Venezuelas 
interna angelägenheter, liksom att 
vi avvisar terroristattacken mot 
elförsörjningen som det senaste 
sabotaget mot infrastrukturen. 
    Likaså dementerar vi det som 
påstås i olika medier att Kuba 
skulle delta i operationer som Ve- 
nezuelas väpnade styrkor utför. 
Det är lögner som medvetet sprids 
av USA:s regering. Kuba blandar 
sig inte i Venezuelas interna an-
gelägenheter, lika lite som Venezu-
ela gör det i Kubas.

Kuba stöder den sandinistiska 
revolutionen
En annan revolutionär regering 
som hotas av imperialismen är 
den sandinistiska, som leds av 

president Daniel Ortega i Nicara-
gua. Det är ett av de länder som, 
tillsammans med Bolivia, har 
den högsta ekonomiska tillväxten 
i regionen. Men det accepterar 
inte kapitalismen. För hur kan det 
komma sig att ett ekonomiskt och 
socialt annat system än det nylibe-
rala, kan generera stora rikedomar 
även med större social rättvisa?!
    Kubas regering stöder den 
Sandinistiska Revolutionen och 
den legitime presidenten Daniel 
Ortega.
    Vi fördömer förföljelsen av pro- 
gressiva politiska ledare, som Lula 
och Dilma i Brasilien, Cristina 
Kirchener i Argentina med flera. 
När det gäller Lula borde det vara 
en angelägenhet för alla, inte bara 
för det brasilianska folket och 
Brasiliens Arbetarparti. Lula är en 
son av Vårt Amerika.

Kampen måste fortsätta
Den kubanska revolutionen har 
uppnått 60 år men ser massor av 
utmaningar framför sig. De erfa-
renheter vi samlat och våra ideolo-
giska övertygelser gör oss till opti-
mister. Kampen måste fortsätta på 
alla fronter, särskilt när det gäller 
medier, där vi har mycket kvar att 
göra. Kommunikationsteknologin 
har idag blivit ett viktigt verktyg 
i kapitalets händer för dess makt 
och kulturella dominans. Men 
den kan också ge utrymme för att 
revolutionära krafter kan sprida 
ett innehåll som frigör och respek-
terar folkens värdighet. 
    Som avslutning vill jag tacka 
alla solidaritetsrörelser i Sverige 
för det ovillkorliga stödet och kär-
leken till den kubanska revolutio-
nen. Det gäller särskilt Svensk-Ku-
banska Föreningen och alla dess 
medlemmar, för att under mer än 
50 år ha framfört Kubas verklighet 
i detta land.
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