USA närmar sig total blockad av Kuba
Under året har USA:s åtgärder
mot Kuba och Venezuela intensifierats. Nu inför USA sanktioner
mot fartyg, företag och rederier
som skeppar olja till Kuba.
Kuba vänder sig nu till det internationella samfundet eftersom
USA hindrar oljeleveranser från att
komma till landet. Det sker i strid
med reglerna för den internationella
sjöfarten och i strid mot internationell rätt.
Kubas utrikesminister Bruno
Rodriguez uppmanade i juli det
internationella samfundet att hindra
USA:s regering från att fortsätta
stoppa oljeleveranser från andra
länder att nå Kuba.
— Kuba uppmanar det internationella samfundet att hindra USA:s
åtgärder mot vårt folks integritet
och upphöra med fientligheterna
och de sanslösa och oansvariga
handlingarna från den nuvarande
administrationen, skrev ministern
på Twitter.
Bruno Rodriguez betecknade det
som en folkmordsplan när USA
stärker sin belägring och sina ekonomiska attacker mot den kubanska
ekonomin, genom att bl.a. hindra
oljeleveranser till landet.
— USA ökar sina piratdåd mot
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Bland en lång rad åtgärder är försöken att hindra transport av olja i fokus för USA
i ansträngningarna att strypa Kuba.
Kubas ekonomi. De genomför illegala aktioner genom att förfölja
fartyg och hotar sjöfart och rederier,
försäkringsbolag och regeringar.
Allt för att hindra att bränsle når ön.
Det är en plan för folkmord, skrev
utrikesministern.
Trumps administration har gradvis ökat sanktionerna mot Kuba
under detta år. Bland de skadliga
sanktionerna mot såväl Kuba som
Venezuela, finns den ekonomiskaoch handelsblockaden med syfte att
påverka livsnödvändiga förhållanden
för folken, såsom hälsovård och livsmedelsförsörjning. Dessutom är det
ett angrepp på ländernas oberoende.
I juni skärptes reglerna för kulturella resor kända som »People to

people« och USA införde förbud
för fartyg och privata flygplan att
angöra Kuba. Allt i syfte att skada
Kubas ekonomi.
På Kubas nationaldag den 26 juli,
anklagade Kubas president Miguel
Diaz-Canel USA:s regering för att
försöka hindra leveranserna av drivmedel till ön i syfte att framkalla
missnöje och social oro.
— Idag fördömer jag inför Kubas
folk och världen, att USA-administrationen agerar med än större
aggressivitet för att förhindra att leveranser av drivmedel ska nå Kuba.
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