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Från att ha låtsats vilja skänka mat 
försöker USA nu svälta ut Venezu-
ela och Kuba. Den lilla ö-nationen 
anses av Trump vara det som håller 
Venezuelas regering under armar-
na. Hökarna i Washington har i 
sitt blinda hat mot allt progressivt 
eskalerat fientligheterna till en total 
ekonomisk blockad mot Kuba och 
Venezuela. 
    Stormakten kränker den fria sjö-
farten. USA bedriver piratverksam-
het och försöker hindra oljeleveran-
ser från att komma fram till Kuba 
och har kapat fartyg med livsmedel 
till Venezuela. FN-experten deZaya 
har liknat det vid »en medeltida 
belägring«. USA hotar utländska 
företag och andra enheter och ger 
sig själv rätten att straffa dessa om 
de »hjälper, sponsrar, ger finansiellt, 
materiellt eller tekniskt stöd, service 
eller varor« till den venezolanska 
regeringen. Krigshetsaren John Bol-
ton säger att alla måste välja mellan 
Kuba/ Venezuela och USA. De som 
inte väljer USA kommer att utsät-
tas för sanktioner och förlora sina 
affärer i USA.
 
Venezuelas alla tillgångar i USA har 
stulits och Trumpadministrationen 
riktar in sig på att hindra subven-
tionerad mat att nå sex miljoner 
familjer. De svepande åtgärderna 
har redan drabbat bank-, olje- och 
gruvsektorn.  Alla transaktioner 
med statliga venezolanska enheter 
är förbjudna. Aktiveringen av Arti-
kel III i Helms-Burton, som gör att 
utländska företag i Kuba, kubanska 

företag och enskilda kan stämmas, 
skrämmer bort utländska investe-
rare. 

USA-medborgare förbjuds av sin re-
gering att åka till Kuba. Åtgärderna 
är många, omfattande och drabbar 
Kuba och Venezuela hårt. Under 
ett år, mellan 2017 och 2018, dog 
över 40.000 venezolaner då landet 
hindras från att köpa livsmedel och 
mediciner till cancer-, diabetes- och 
AIDS-sjuka. Experter varnar för 
hungersnöd inom några månader.
     Media är ointresserade. De 
verkar anse det fullt naturligt att 
världen tillhör USA och att det kan 
plåga oskyldiga, sätta sig över FN-
stadgan och internationell rätt. Så 
blockaden, som enligt FN-stadgan 
är att betrakta som krigshandlingar, 
förtigs. 
     Inför den kraftigt upptrappade 
aggressionen är det enda möjliga 
svaret på brotten mot mänsklighe-
ten, internationell rätt och den 

tilltagande aggressionen: ökad 
solidaritet. 

Svensk-Kubanska drar nu igång en 
höstkampanj mot blockaden. Med 
samtal, möten, flygblad, insändare, 
fler medlemmar och alla till buds 
stående medel ska vi sprida kunskap 
om USA:s brott. 
• Ett nytt flygblad om blocka-
den finns att beställa gratis från 
kansliet. Det behöver spridas 
brett.
• Vi aktiverar vår insamlings-
kampanj »Mediciner för Kuba«, 
där pengarna går till Kubas egen 
produktion av läkemedel. Den 
har sedan starten på 1990-ta-
let resulterat i flera miljoner 
kronor, pg 23 57 15-0, Swish 
1231823772.
• Kampanjen behöver också fi-
nansiella muskler och vi uppma-
nar till stöd för Svensk-Kubans-
ka Föreningen, pg 40 54 11-0, 
Swish 1235890975.

För att bli en tyngre röst i debatten 
och bättre kunna sprida informa-
tion om blockaden behöver vi stärka 
Svensk-Kubanska Föreningen, såväl 
ekonomiskt som medlemsmässigt. 
    Kom med du också i Svensk-Ku-
banska och arbetet för en rättvisare 
värld! Alla kan bidra, många till-
sammans kan vi nå resultat!
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Zoltan Tiroler

Angreppen på Kuba och Venezuela har på senare tid gått in i ett 
nytt och aggressivare skede. De styrande i USA har bestämt sig: 
de radikala krafterna i Latinamerika ska sopas bort. Oavsett 
pris i mänskligt lidande och död.

LEDARE

Höstkampanj mot blockaden!


