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Kapitel 6
USA:s regering vill krossa Kuba

Är Vita Huset så rädd för lilla Kuba?

USA skärper sina aggressioner
Med Kubas framgångsrika uppbyggnad av landet och 
ökade internationella roll un der 70-talet, parallellt med 
USA:s nederlag i Vietnam, tonade USA under president 
Carters första regeringsår ned sin aggress ivitet mot Kuba. 
Men Kubas stöd till Angola och Nicaragua bidrog till att 
an greppen från USA blev allt intensivare igen.

Under förberedelserna för De Alliansfria Staternas 
möte i Havanna 1979 försökte USA hävda att sovjetiska 
trupper var stationerade på Kuba och hotade USA. USA 
skapade en specialstyrka, vars uppgift blev att bevaka 
”ordningen” i vattnen kring Kuba samt följa utvecklingen i 
Centralamerika. 

Efter Sandinisternas seger i Nicaragua den 19 juli 1979 
kände USA sina intressen i hela regio nen hotade. USA:s 
nya regering, med Ronald Reagan som president, utarbet-
ade en plan för kontra revolution i hela Central amerika och 
Kuba, Santa Fe-planen. Planen skulle leda till den s.k. 
lågintensiva krigför ingen mot Nicaragua, Iran-Contras-
affären, morden på präster och nunnor i Guate  mala och El 
Salvador; ett terrorns år tionde. Huvudmålet på sikt var att 
få bort roten till det onda, dvs. Kuba.

Under president Reagans tid ökade provo ka tionerna, 
sabotagen och terroraktion erna i styrka. Kubas svar blev 
detsamma som under revolutionens första år, en beväpning 
av folket. Man utvecklade folkmilisen i syfte att försvåra 
ett väpnat angrepp. 

USA-propaganda över Kuba
Alltsedan revolutionen har USA via radio sändare i Miami 
sköljt in propaganda över Kuba: förtal och lögner, ryktes-
spridning, uppmaningar till sabotage och till röstskolk 
eller proteströstning vid valen etc. 

Med Reagan intensifierades detta med de statligt 
finansierade ”Radio Martí” och ”TV Martí”. ”TV Martí” 
inkräktar emellertid på Kubas egna TV-frekvenser, och 
innebär därmed ett klart brott mot internationella regler. 
Och eftersom kubanerna framgångs rikt försvarar sitt 
eterområde har dessa TV-sändningar, som kostar tiotals 
miljoner dollar årligen, aldrig kunnat tas emot och ses på 
Kuba utan att samtidigt allvarligt vara störda.

Utvandring som propagandavapen
Sedan 1959 har USA spelat dubbelt med kubaners önskan 
av olika skäl att utvandra till det rika landet i norr. Det 
första året uppmanade USA alla utbildade – läkare, tek-
niker, advokater, företagsledare etc. – att lämna Kuba 
för att få landet på fall, och sedan kunna återvända 
tillsammans med USA:s styrkor. I oktober 1960 skrämde 
USA-propa gandan upp medelklassen med att revolu tionen 

skulle ta ifrån dem förmyndar skapet över sina barn. För 
att rädda dem erbjöd sig USA att ta emot barnen och ta 
hand om dem tills revolutionen krossats. Mer än 14 000 
barn och ungdomar skickades ut från Kuba under åren 
1960–62 utan sina föräldrar under denna s.k. Operation 
Peter Pan. Senare insåg USA att man höll på att tömma 
Kuba på allt ”sitt folk”, och därmed grunden för att störta 
Castro, och införde invandringsstopp. Det blev i stort sett 
omöjligt att få visum till USA, vilket ledde till att föräld-
rarna till de ”räddade” barnen inte kunde komma efter. 
Barnen hamnade på barnhem eller i foster familjer i USA. 
En oerhörd tragedi. Genom sin kontroll över massmedia 
(se Noam Chomsky Man kan inte mörda historien) kunde 
USA dock inbilla världen att det var ”förtryckar staten” 
Kuba som inte lät sina medborgare utvandra. 

För att understödja den myten välkom nade USA som 
frihetshjältar alla som tog sig över sundet illegalt. Att de 
gjorde det för att USA vägrade att ge dem visum förtegs. 
Kuba har aldrig förbjudit utvandring. Däremot har man 
krävt av utvandrare att de ska ha inresevisum någonstans 
för att kunna lämna landet. Och man har stoppat dem 
som med egna eller kapade fartyg försökt ge sig iväg utan 
inresevisum till USA. 

Parallellt med stora hotfulla flottövningar kring Kuba 
våren 1980 intensifierades för sök en att provocera fram 
oroligheter på Kuba. I april försökte en grupp med tolv 
kubaner i en minibuss forcera sig in på Perus ambas-
sadområde i Havanna för att söka asyl och skapa inter-
nationell skandal. De sköt en kubansk ambassadvakt 
till döds. Då Kubas krav på utlämning av mördarna inte 
besvarades, drogs bevakningen av ambas saden in, och 
regeringen uppmanade alla som ville lämna Kuba att göra 
det. Miami-kubanska båtägare inbjöds att komma till 
hamnen Mariel och hämta folk som ville utvandra. Kuba 
bollade därmed över frågan till USA, som antingen fick 
lov att ta emot dem eller erkänna sitt dubbelspel.

USA:s ”öppna armar” fylldes därmed av 100 000 
kubaner som lockades av drömmen om snabb rikedom 
utan arbete. En del var kriminella, en del kontrarevolutio-
närer, en del ville återförenas med släktingar i USA och 
andra hade enbart en förhoppning om ett lättjefullt liv i 
”drömlandet USA”. Att verklig heten för alla inte motsva-
rade drömmarna ledde till flera flygkapningar i USA av 
kubaner som ville återvända hem.

Båtflyktingar
Den djupa ekonomiska kris, som Sovjet unionens samman-
brott vid slutet av 1980-talet och den skärpta USA-blocka-
den med förde, ledde till enorma svårigheter för kubanerna 
i vardagslivet. Och det fanns de som inte orkade med 
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utan försökte ta sig till USA – en ganska vanlig reaktion 
i fattiga länder, att söka sig till de rika. Eftersom de inte 
kunde få visum via USA:s intressekontor i Havanna 
byggde de egna småbåtar eller kapade fartyg för att ta sig 
över. 

Efter det att flera sådana båtkapningar skett bestämde 
sig Kuba för att kustbevak ningen inte skulle försöka 
hindra dem som ville ta sig till USA på detta sätt. Krafter 
i USA ville slå politiskt mynt av detta, vilket inte är 
förvånande. Den 5 augusti 1994 upp manade Radio Martí 
kubanerna att demon strera mot regimen. Radion lovade att 
en armada av småbåtar skulle anlända från Florida för att 
hämta upp kubaner som ville fly till USA. Ett par hundra 
personer lurades. De begav sig till hamnen i Havanna med 
packade resväskor. När ingen ”räddning” kom gick de 
istället upp på strandgatan Malecon och ropade slagord, 
kastade sten och krossade fönsterrutor för att ge luft åt sin 
besvikelse. Folk som bor och arbetar i detta område gick 
ut för att stoppa skadegörelsen och lugnet återställdes efter 
några timmar. 

Men den stora mängden båtflyktingar blev snabbt ett 
politiskt dilemma för USA:s regering, som redan hade 
stora problem med båt flyktingar från Haiti. Flyktingarna 
som kom till USA från Kuba internerades, och istället 
för att få en fristad i Florida hamnade de som fångar 
på USA:s militärbas Guantánamo på ockuperad mark i 
sydöstra Kuba. Där var det många som ångrade hela till-
taget och under livsfara flydde ”tillbaka” till Kuba genom 
USA:s minfält runt basen!

Utvandringen under sommaren och hösten 1994 kom 
upp till omkring 30 000. Men USA vill inte vill ha något 
massivt inflöde av fattiga latinamerikaner, inte ens om de 
är kubaner. Så 1994 gick USA med på ett avtal med Kuba 
som innebär en reglerad utvandring. USA ska bevilja 
inresevisum för minst 20 000 kubaner per år, utöver nära 
släktingar till USA-medborgare. Sedan 1984 hade ett avtal 
gällt om att USA skulle bevilja inresevisum för upp till 
20 000 kubaner per år. Men i praktiken hade USA inte 
hållit sin del av avtalet, utan endast gett inresevisum till 
ca 10 procent. År 1993, exempelvis, fick endast ca 1000 
personer visum; 5 pro cent. 

Många kubaner har släktingar i USA, och utvandring 
till USA lockar också av ekonom iska skäl. Detta är inte 
något specifikt för Kuba utan gäller för hela Latinamerika. 
Till exempel är USA:s gräns mot Mexiko hårt bevakad för 
att förhindra illegal in vandring, och en modern Berlinmur 
med dubbla tagg trådsförsedda stängsel har satts upp. Av 
de tusentals ekonomiska flyktingar som tar sig igenom 
”förolyckas” 400 per år vid denna gräns. 

Eftersom levnadsvillkoren fortfarande är svåra på 
Kuba och illusionerna om ”dröm landet” USA lever i vissa 
kretsar, för söker många ta sig över på riskabla egen-
händigt byggda flottar. Så hålls myten om båt flyktingarna 
från ”Castros diktatur” vid liv.

Terror från Miami
Myndigheterna i USA tillåter och uppmunt rar exilkuban-
ska grupper i Florida att organi sera militär träning och 
genom föra kommando  räder mot Kuba. Beväpnade till 
tänd erna med vapen, sprängämnen och brandbomber tar 

sig små terroristgrupper över till Kuba i snabba motor-
båtar. Men den kubanska kustbevakningen är tack vare 
folkmilisen mycket effektiv och kan oftast fånga in terror-
isterna och oskadliggöra dem snabbt efter landstigningen. 

En annan metod som terroristgrupperna har prövat 
är att från sina små båtar ute till havs skjuta mot turist-
hotell vid stranden. Men Kuba har agenter som infiltrerar 
grupp erna i Miami, och dessa agenter har oftast lyckats ge 
förvarning när en terroraktion är på gång.

Den 24 februari 1996 sköt det kubanska luftvap-
net, efter tydliga varningar, ner två små flygplan från 
den kubanska exilorgan isationen Hermanos al Rescate 
(Bröder till undsättning). Dessa två flygplan hade kränkt 
kubanskt luftrum och kastat ut tusentals flygblad med text 
mot den kubanska reger ingen. Detta slags aktioner hade 
inträffat flera gånger tidigare, och varningar hade utfär-
dats, men nu var Kubas tålamod slut. Dess utom kunde 
man inte utesluta att de hade sprängämnen ombord. 
Bakom Her ma nos al Rescate ligger Cuban American 
National Foundation (CANF). CANF, som bildades i bör-
jan av 1980-talet, arbetar öppet för en militär invasion av 
Kuba. ”Hermanos” kränk ningar av kubanskt luftrum hade 
för anlett flera protester från Kuba innan nedskjut ningen 
utan att USA:s regering hade vidtagit några åtgärder för 
att stoppa inflyg ningarna.

Torricellilagen
Med förhoppningen att efter Sovjetunionens sammanbrott 
äntligen få Kuba på fall, lade Robert Torricelli, ledamot 
i demokratiska partiet i februari 1992 fram ett förslag 
till USA:s kongress som gick ut på att skärpa blockaden 
mot Kuba ytterligare. I oktober undertecknade president 
George Bush d.ä. Torricellilagen, eller som USA:s 
regering kallar den: ”Cuban Democracy Act”. 

1975 hade USA hävt förbudet för fartyg som anlöpt 
Kuba att angöra hamn i USA eftersom förbudet bröt mot 
internationell lag. Torricelli-lagen återinförde förbudet, 
vilket är ett klart intrång på den fria sjöfarten. Under sex 
månader efter det att ett fartyg varit i kubansk hamn får 
det inte komma in i någon av USA:s hamnar. Dessutom 
utsträckte Torri celli lagen USA:s lag till andra länder 
genom att förbjuda USA-företagens dotterbolag i tredje 
land att handla med Kuba. USA försökte detta redan 
1982, men möttes då bl.a. av en protestnot från EG (dvs. 
det som nu är EU), där det framställdes som ett brott mot 
internationell lag. Genom Torricellilagen ska ”övergången 
till demokrati på Kuba” understödjas genom ökat stöd 
till ”oppositionella och andra demokratiska grup per” på 
Kuba, säger USA.

Helms-Burtonlagen
Under 1995 lade republikanerna Jesse Helms och Dan 
Burton i USA fram ett förslag till ytterligare skärpning 
av blockaden. ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity 
Act – Lagen om frihet och demokratisk solidaritet för 
Kuba” – undertecknades av president Clinton i mars 1996. 
Lagen innebär bl.a. att Kuba ska tvingas lämna tillbaka 
egendomar som konfiskerats vid revolutionens början 
från de Batista-anhängare som då flydde till USA. All 
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annan nationaliserad egendom, som tidigare tillhört USA-
bolag eller USA-medborgare eller sedermera utvandrade 
kubaner som blivit USA-medborgare, skall också åter-
lämnas. Vidare ska USA vidta ekonomiska repressalier 
mot företag och personer i andra länder som handlar med 
eller bistår Kuba. USA ska också dra in på sina bidrag till 
internationella finansinstitut som ger Kuba krediter.

Av kubanerna kallas Helms-Burtonlagen för La ley 
de la esclavitud – slaveriets lag. I lagen föreskrivs i detalj 
förutsättningarna för att USA skall godkänna, först en 
kubansk övergångsregering och senare en regering, för att 
sedan häva blockaden. Kubanerna lik nar med rätta dessa 
villkor som de skall på tvingas vid rent slaveri. Exempel-
vis skall en övergångsregering (där varken Fidel Castro 
eller Raúl Castro får ingå) upplösa alla CDR-kommittéer, 
dvs. kommittéerna för revo lutionens försvar. Kuba måste 
ta emot assistans från USA (dvs. i praktiken ockupa-
tionsstyrkor) för att omforma Kubas försvars styrkor i 
enlighet med Vita Husets önske mål. Övergångsregeringen 
måste upp   höra med all störning av Radio och TV Martí 
och tillåta privata media- och telekommuni ka  tionsföre-
tag att verka på Kuba. Den blivande kubanska regeringen 
skall också för binda sig att verka för övergången till en 
mark nadsekonomi. Enligt lagen skall det vara USA:s 

president och kongressen som dirigerar och övervakar 
övergången. 

Reaktionerna mot Helms-Burtonlagen har varit om-
fattande, inte bara på Kuba utan över hela världen. Lagen 
har bränn märkts efter  som den griper in i andra länd-
ers lagstiftning och sätter frihandels prin cip en ur spel. 
Protester och fördömanden har hörts från flera länder i 
Amerika, främst Mexiko och Kanada, från Rio-grup pen, 
från CARICOM den karibiska handels gemen  skapen, från 
Ryssland, från EU-kom missio nen och alla EU-länder. 
Även OAS har visat sitt tydliga missnöje. Dessutom har 
starka protester mot lagen hörts inifrån USA, så väl från 
röster inom näringslivet som från solidaritetsrörelsen. 
Också grupper av kuban er bosatta i USA har protesterat 
mot lagen.

EU:s tidiga motstånd mot lagen har dock försvagats. 
Mot löfte från USA att skjuta upp verkställandet av lagens 
tredje kapitel – rätten att stämma utländska företag in för 
domstol i USA – har EU från hösten 1996 gått med på att 
tillämpa en med USA ”ge men sam policy” mot Kuba för 
att skapa en ”fredlig övergång till demokrati”. EU stoppar 
allt officiellt bistånd (med undantag för humani tärt/kata-
strofbistånd), öronmärker bi drag och utbild ningsinsatser 
för s.k. ”obero ende grupper”, och stöder ”grupper för 
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demo krati och mänsk liga rättigheter”, dvs. dissiden-
ter. Dess utom har EU enligt USA förbundit sig att verka 
för att hindra europeiska före tag att ”göra affärer med 
olagligt exproprierad USA-egendom”, dvs. verka för att de 
ska följa Helms-Burtonlagen. EU har också nekat Kuba 
handels avtal, som enda land i Latin ame rika, med hän-
visning till att man anklag ar Kuba för brister i tillämp-
ningen av mänsk liga rättigheter. 

Som skäl för kravet att alla nationalise ringar på Kuba 
ska upphävas påstår USA att nation aliseringarna genom-
förda efter 1958 är olag liga eftersom ägarna inte kompen-
serades. Å andra sidan har USA vägrat tacka ja till Kubas 
inbjudan att förhandla om kom pensation. Kubas regering 
hävdar att nation aliseringarna genomfördes enligt inter-
natio nell lag. Ägare från andra länder har kompen serats 
enligt avtal med respektive reger ingar, t.ex. Schweiz 
(1967), Frankrike (1967), Storbritannien (1978), Kanada 
(1980) och Spanien (1988). Avtal har också slutits med 
Mexiko och Italien. Även USA:s Högsta Domstol hävdade 
i ett utslag 1964 att Kubas nationaliseringar skett enligt 
internationell lag, och att det ingår i varje lands suveräni-
tet att nationalisera egendom, mot rimlig ersätt ning. 

Kuba stämmer USA
1999 och 2000 stämde Kuba USA:s regering på 181 res-
pektive 121 miljarder dollar.

Stämningen 1999 gällde kompensation, en ligt nationell 
lag, för 3 478 döda kubaner och 2 099 krigsskadade, alla 
offer för USA:s politik mot Kuba sedan 1959.

Stämningen 2000 gällde skadestånd för ekonomiska 
förluster som orsakats genom USA:s ekonomiska krig-
föring och blockad, under grävande verksamhet, biologisk 
krig föring, terrorism och sabotage, stöd till beväp nade 
banditer och främjande av utländsk infiltration.

Stämningarna är ett svar på USA:s skade ståndskrav 
på 187,6 miljoner dollar till familj erna till de fyra piloter 
som 1996 sköts ner över kubanskt vatten, liksom krav på 
kompen sation för av Kuba nationaliserad egendom.

Bakom Kubas stämningar står folkrörel ser na: 
fackföreningarna CTC, kvinno för bun  det FMC, små -
bondeförbundet ANAP, student fören ingen FEU, elev-
förbundet FEEM, pion jär erna OPJM, de revolutionära 
veteran erna ACRC och CDR-kommittéerna. Det vill säga, 
det är hela Kubas folk som stämmer USA:s regering.

Brotten mot Kubas folk; 
några exempel
Sedan 1959, då revolutionen segrade på Kuba, har USA 
bl.a. genom CIA finansierat och iscensatt otaliga spion- 
och sabotageaktioner på Kuba. Kubas folkrörelser ankla-
gar USA:s regering bl.a. för:

o 1959-60: Brandbomber över det nya Kubas socker-
bruk.

o 1960-61: Mord på ungdomar som arbetade frivilligt i 
Kubas stora alfabetiseringskampanj.

o 1960: Minst 75 personer dödades och 200 skadades 
när CIA sprängde det franska fartyget La Coubre i 
kubansk hamn.

o 1961: 176 kubaner miste livet och över 300 skadades 
under USA:s misslyckade invasionsförsök i Grisbuk-
ten.

o 1961-63: 716 stora sabotage mot industri anläggningar 
på Kuba utfördes under president Kennedys s.k. Ope-
ration Mongoose.

o 1971: CIA införde virus som orsakade svinpest på 
Kuba.

o 1976: Sprängattentat mot Kubas ambassad i Portugal. 
Två omkom.

o 1976: Sprängattentat mot ett kubanskt civilt flygplan, 
där hela ungdomslandslaget i fäktning var passagerare. 
Samtliga 73 ombord omkom.

o 1981: USA-agenter planterade in virus som orsakade 
blödande denguefeber, där nästan 350 000 människor 
insjuknade. Tack vare Kubas utmärkta hälso- och sjuk-
vård kunde alla utom 150 räddas till livet.

o 1960-90-talen: Otaliga provokationer – kidnapp-
ningar, tortyr och mord mot kubaner – utfördes från 
USA-ockuperat territorium på Kuba; militärbasen i 
Guantánamo.

o 1996: Fientligt flyg spred skadeinsekter över potatis- 
och grönsaksodlingar på Kuba.

o 1997: Sju sprängattentat mot hotell och restauranger i 
Havanna.

FN i Genève – mänskliga rättigheter
Under flera år agerade USA i FN:s kom mission för mänsk-
liga rättigheter i Genève för att få Kuba kritiserat för brist 
på mänsk liga rättigheter. Eftersom kom missionens vanliga 
omröstning i frågan inte gav USA det önskade resultatet 
ändrades taktiken till att manipulera genom hot, utpress-
ning, mutor och påtryckningar. USA:s diplomater riktade 
in sig på varje land vars representanter kunde tänkas ha 
en positiv inställning till Kuba och gjorde sitt bästa för att 
få dem att göra helt om. USA:s agerande i Genève blev ett 
led i krigföringen mot Kuba. Syftet med brännmärkningen 
av Kuba var att skaffa svepskäl för blockaden och fort-
satta aggressioner mot Kuba. President George W. Bush 
och hans regeringskumpaner, såsom Otto Reich, gav prov 
på en farlig och hotfull retorik mot Kuba. Inte nog med 
att de grundlöst och i svepande ordalag fördömde Kuba 
beträffande mänskliga rättigheter, de kallade Kuba för en 
terroriststat och anklagade lögnaktigt Kuba för att vara en 
tillverkare av biologiska stridsmedel.

Fram till 1998 la USA själv fram sitt reso lutionsförslag 
mot Kuba, men förlorade då omröstningen. 1999-2001 
använde USA Tjeckien som bulvan för att lägga fram 
sina resolutioner, men Tjeckien vägrade ställa upp år 
2002. Detta år var USA för första gången inte med bland 
FN-kommissionens 53 länder, utan hade röstats bort från 
kommissionen. Det valet skedde hemligt, vilket innebär 
att USA inte ser hur de olika länderna röstar. 

År 2002 var USA alltså piskad till att hitta en ny 
bulvan. USA försökte få Mexiko att begå judasgärningen, 
men Mexikos presi dent Vicente Fox kunde inte gå emot 
sin nationalförsamling. Senaten och represent anthuset i 
Argentina vägrade rösta ja till USA:s förslag, så det var 
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År Röster

 för 
Kuba

Röster

 mot

Kuba

Avstod

att

rösta

Ej när-
varan-

de

Ej 

röst-

rätt

Pro-
cent 

för

1992 59 3 71 46 179 33
1993 88 4 57 35 184 48
1994 101 2 48 33 184 55
1995 117 3 38 27 185 63
1996 137 3 25 20 185 74
1997 143 3 17 22 185 77
1998 157 2 12 14 185 85
1999 155 2 8 23 188 82
2000 167 3 4 15 189 88
2001 167 3 3 6 10 189 93
2002 173 3 4 7 4 191 92
2003 179 3 2 5 2 191 94
2004 179 4 1 7 191 94
2005 182 4 1 4 191 95
2006 183 4 1 4 192 95
2007 184 4 1 3 192 96
2008 185 3 1 3 192 96
2009 187 3 2 192 97
2010 187 3 2 192 97
2011 186 2 3 2 193 96
2012 188 3 2 193 97
2013 188 2 3 193 97
2014 188 2 3 193 97

Sum-

ma

FN:s generalförsamling 
fördömer USA:s blockad 
mot Kuba
USA har däremot inte lyckats mani pulera 
FN:s general försam ling. Under en lång rad 
av år har FN för dömt blockaden. De länder 
som lägger sina röster till stöd för Kubas 
resolu tion mot USA:s blockad har blivit allt 
fler, och de som lagt ner sina röster har blivit 
allt färre.

Bara 2–4 länder, inklusive USA självt, 
har röstat mot resolutionen. Det är Israel, 
alla år, samt ett par mindre ö-nationer i 
Stilla Havet, som Marshallöarna (62 000 
invånare) och Palau (21 000 invånare).

År 2001 saknade 10 länder sin röst  rätt, 
eftersom de låg efter med inbetalning av 
sina med lems   avgift er till FN. År 2002 var 
det fyra länder som förlorat sin röst rätt p.g.a. 
skulder till FN.

Sverige har i alla år röstat för Kubas 
resolution utom år 2011, då Sverige, tillsam-
mans med det ut bombade Libyen, inte var 
när var ande vid omröstningen.

I världen finns 194 självständ iga stater. Alla 
utom en – Vatikan staten – är medlemmar i 
FN,

omöjligt för landets president att vara USA behjälplig. 
Perus regering gick till slut USA till mötes sista dagen 
då resolutionsförslaget skulle lämnas in i Genève. Men 
hemma i Peru satt parla mentet i möte, och beslöt med 67 
röster mot 2 och 4 nedlagda att Peru som ett självständigt 
land måste lägga ned sin röst. Dvs. Peru kunde inte vara 
USA:s bulvan. 

I det läget, i sista minuten, kallades Uru guay in och 
åtog sig uppdraget mot löfte om nya lån från IMF. Sverige 
sällade sig till den grupp av länder som genom sin namn-
teckning sponsrade resolutionsförslaget. I omröstningen 
lyckades USA, med hot om indragna lån och bistånd osv, 
få 23 av 53 länder att rösta för sitt förslag. 21 röstade mot, 
och de övriga avstod från att rösta.

Den 12 april 2002 fick Uruguay ynnesten av ett eget 
fri handels avtal med USA, och i slutet av maj utökades 
ett tidigare utlovat lån från Inter nationella valutafonden 
IMF från 600 miljoner dollar till 1,5 miljarder. Dess utom 
tillkom ytter ligare lån på drygt en miljard dollar från 
Världs banken och andra inter nationella organ, där USA 
har dominer ande inflytande.

Så kan det rika och mäktiga USA tvinga världens fat-
tiga länder till att uttala sitt fördömande över Kuba. 

FN:s Råd för Mänskliga rättigheter
FN:s nya Råd för Mänskliga Rättigheter som 2006 
ersatte kommissionen för Mänskliga Rättigheter har 47 
medlemsländer. Inga länder ska uteslutas att kunna vara 
medlem mar i rådet och de ska utses genom hemliga val. 
USA försökte stoppa bildandet av rådet, men röstades ner 
i General församlingen. 

Vid omröstningen om de 47 medlemmarna i rådet 
valdes Kuba in med 71 procent av rösterna. Rådet har 
behandlat olika konflikt härdar i världen och även klimat-
frågan, men har inte kunnat användas av USA för att 
angripa Kuba.

Bushplanen 
I oktober 2003 tillsatte President George W Bush ”Kom-
missionen för stöd till ett Fritt Kuba” (Comission for As-
sistance to a Free Cuba). I kommissionens direktiv ingick 
att ”planera för Kubas övergång från stalinistiskt styre till 
ett fritt och öppet samhälle, samt att anvisa metoder för 
att påskynda dagen för denna övergång”. Kommissionen 
bestod av ett hundratal företrädare från USA:s regerings-
organ och med utrikesministrarna Powell och Rice som 
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ordförande. Två omfatt ande rapporter lades fram, den 
första 2004 och den andra 2006. På Kuba fick dessa rapp-
or ter det slagkraftiga namnet Bushplanen.

Planen handlar om hur Helms-Burtonlagen ska drivas 
igenom och vilka ytterligare resurser som ska avsättas i 
USA:s budget för detta. Planen offentliggjordes dock inte 
i sin helhet. I den andra delen, som Condoleezza Rice 
svarade för, ingår ett ”med hänsyn till USA:s nationella 
säkerhet” hemligstämplat avsnitt. Mot bakgrund av USA:s 
tradition av aggressionspolitik mot Kuba är det högst 
sannolikt att det rörde sig om planer på militära interven-
tioner, att mörda revolutio nens ledare eller annat som inte 
lämpar sig att skriva in i en offentlig rapport.

Det nya med Bushplanen var att inte bara Kuba utan 
också Venezuela utsattes för hot. Venezuelas president 
Hugo Chávez hade utsatts för ett mordiskt kuppförsök 
2002 med stöd från USA. I Bushplanen beskrivs det för-
bund som börjat smidas mellan Kuba och Venezuela som 
”destabiliserande” i regionen.

I Bushplanen anges de miljontals dollar som USA ska 
spendera för att finansiera opposition på Kuba t.ex. i form 
av ”oberoende” journalister. Olika sätt att via NGO:er 
(non-governmental organizations) i andra länder slussa 
pengar till denna ”opposition” beskrivs. Utbyte i veten-
skapligt eller kulturellt syfte ska begränsas. Kubas tillgång 
till hårdvaluta ska kringskäras. Propaganda mot Kuba ska 
ges ökade resurser. Allt detta syftade till att ”påskynda 
slutet för Castrodiktaturen”, och bereda vägen för USA att 
tillsätta en provisorisk övergångsregering på Kuba. Denna 
regering skulle ta itu med förändringsprocessen och införa 

mearknadsekonomi med en stor privat sektor. Därefter 
skulle kubanernas ”basbehov inom hälsa, utbildning, 
bostäder och sociala tjänster” tillgodoses.

Här blir Bushplanen ren propaganda som övergår till 
att beskriva Kuba  som ett land där människorna lever 
i ohälsa och misär, med undernäring och vitaminbrist, 
gatubarn som driver om kring och hög arbetslöshet. Allt 
detta elände ska USA råda bot på. Exempelvis ska alla 
barn under fem års ålder vaccineras mot de vanligaste 
barnsjukdomarna.

Kuba satte upp affischer med texten Tack Mr Bush, 
men vi är redan vaccinerade! Varje barn på Kuba vac-
cineras mot 13 olika sjuk   domar. Kuba har ett av de mest 
avancerade vacci na tionsprogrammen i världen. Späd-
barns  dödligheten är lägre än i USA. Gatu barn finns över-
huvudtaget inte och arbets lös heten var under 2 procent.

Bushplanen beskriver ett elände på Kuba som tycks 
sakna gränser: Situationen är tröst lös, Ekonomin fungerar 
inte, det råder bostadsbrist, infrastrukturen faller sönder 
och miljö förstöringarna påskyndar försäm ringarna av 
vattenförsörjning, avlopps hante  ring och energiförsörj-
ning. Samtidigt erkänns dock att kubanerna har en ”god 
grund utbildning” och att de kan väntas utveckla en sann 
entreprenörsanda. 

2005 tillsattes Caleb McCarry som koordinator för 
Kubas ”övergång” (Cuba Transition Coordinator) för att 
driva propa gandan mot Kuba och torgföra USA:s kuba-
politik i andra länder. Han kom också till Sverige och 
hans lögner om Kuba återgavs okritiskt av Dagens Eko 
i april 2007. McCarry hade tidigare meriter från USA:s 

Tack Mr. Bush, men vi är redan vaccinerade!
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inblandning i Latinamerika. Han spelade en viktig roll i 
kidnappingen av Haitis folkvalde president Jean-Bertrand 
Aristide i februari 2004. Han hade också arbetat för 
senator Jesse Helms, en av männen bakom Helms-Burton-
lagen från 1996.

USA använde sitt intressekontor i Havanna för att 
genom en stor ljuspanel överst på byggnaden sprida ut sin 
propa ganda. Kuba svarade då med att montera upp en stor 
fanborg med svarta flaggor framför kontorsbyggnaden, 
138 flaggor, en för varje år sedan befrielsekampen inled-
des 1868.

Obamas valseger 2008
När President Barack Obama efterträdde George W. Bush 
i januari 2009 var det många som satte sitt hopp till att 
USA skulle kunna utveckla en mer sansad Kuba-politik. 
Så har dock inte blivit fallet. Obama pratade om ”en ny 
början”, att han skulle vara villig att sammanträffa med 
Raúl Castro och att han avsåg att fånglägret på Guantána-
mobasen skulle avvecklas. Det enda som har hänt är dock 
att lättnader har införts för reglerna för USA-kubaners 
besök på Kuba, så att de får besöka sitt hemland oftare,

Men blockaden består, och straffen för de företag 
som på något sätt dristat sig till att bryta mot de rigorösa 
reglerna blir allt hårdare böter. Påtryckningar utövas mot 
utländska företag och banker som har affärer med Kuba. 
Även samarbetsprojekt med Kuba angrips. 2011 beslagtog 
USA 4,2 miljoner dollar som Världsfonden mot AIDS, 
tuberkulos och malaria satsat på samarbete med Kuba.

Genom regeringsorganet OFAC (Office of Foreign 

Assets Control) ägnar sig USA åt en minutiös kontroll 
av varje pre sum tiv blockad brytare. Därtill kommer att 
blockadens efter levnad bevakas av den federala polisen 
FBI, skatteverket, invandrar myndigheten, tull- och han-
delsdepartementen och kustbevakningen. På alla USA:s 
ambassa der finns agenter som har till uppgift att agera 
mot Kuba genom att förhindra eller försvåra det landets 
handel med Kuba.

De som bryter mot blockaden spåras upp och åtalas. 
Straffen kan bli upp till tio års fängelse och böter på upp 
till en miljon dollar, ännu högre om det rör sig om stora 
företag.

December 2014 - ett slut på blockaden?
Den 17 december 2014, den dag då de tre sista av de fem 
kubanerna frigavs (se detta kapitel), aviserade president 
Obama att han avsåg att införa lättnader i det som USA 
kallar embargot mot Kuba, och att USA skulle öppna en 
ambassad i Havanna. Samtidigt uttalade han tydligt att 
USA kommer att fortsätta att stödja oppositionen på Kuba.

Då ”embargot” enligt Obama ”inte har fungerat” måste 
andra metoder prövas för att bringa Kuba på fall.

NEJ, blockaden är inte över. En lång kamp återstår 
innan den är förpassad till historiens sophög.

Läs mer om USA:s blockad
I boken KUBA har USA inte lyckats kuva, utgiven 2014 av 
Svensk-Kubanska Föreningen, finns mer fakta om USA:s 
blockad och om hur Kuba med fredliga medel försvarar 
sitt land och sitt folk mot blockaden.

KUBA mot blockaden och annekteringen


