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USA pressar länder att tacka nej till kubanskt bistånd

USA:s hyckleri når nya höjder. Försöker hindra länder från att ta emot kubansk hjälp.
USA:s människofientliga politik är cynisk. Människoliv betyder ingenting. Det viktiga för administrationen är att till varje pris
kväva och isolera Kuba. För det målet är USA berett att vada över lik.
"Kuba erbjuder sina internationella medicinska uppdrag till dem som drabbats av Covid-19 bara för att ta igen pengarna det
förlorade när länder slutade delta i det kränkande programmet", skriver en tjänsteman på USA:s ambassad i Havanna. ?Länder som
söker Kubas hjälp för #Covid-19 måste undersöka avtalen och få ett slut på missbruket?, lade han till.
USA pressar länder som tar emot kubanskt läkarsamarbete att avvisa det, trots Covid-19.-pandemin. Men USA har inget att erbjuda
istället. USA gör detta när viruset härjar i det egna landet, som kan bli epicentrum för viruset.
Utrikesminister Mike Pompeo ropade ?bravo?, när kubanska hälsovårdsarbetare skickades hem från Bolivia av politiska skäl efter
statskuppen. Med följden att hälsovårdssystemet kollapsat i delar av landet. Men det drabbar förstås inte Pompeo och hans
uppdragsgivare.
?Det är skandalöst?, sa sjuksköterskan Mary Nieves till Latina Press om USA-ambassadens uttalande. Hon har arbetat i flera länder
som medarbetare i Kubas hälsobrigader. ?USA stärker blockaden mot Kuba i dessa pandemitider, och vill också neka andra
människor tillgång till hälsopersonal?, lade hon till. Specialisten sa att det är paradoxalt att det mäktigaste landet på planeten är ett
av dem som samarbetar minst med andra behövande nationer.
Meddelandet från amerikanska ambassaden, som fått mycket kritik på sociala medier, äger rum när Kuba deltar i
Covid-19-bekämpning i bland annat Kina, Nicaragua, Venezuela, Surinam, Grenada, Jamaica, Belize och Italien.
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Dominicas premiärminister Roosevelt Skerrit tackade på sin Facebook-sida för hjälpen från Kuba och tillkännagav ankomsten av ett
hälsoteam som kommer att ansluta sig till de kubanska läkarna som redan arbetar på den västindiska ön. " Jag vill tacka Republiken
Kubas regering och folk för att ni återigen visar solidaritet med vårt land. Jag har alltid sagt att du vet vilka dina vänner är när du är i
svårigheter ", skrev statschefen.
Tidigare brasilianske presidenten Inacio Lula da Silva skickade ett brev till Kubas president Miguel Díaz-Canel, där han gratulerar
folket, och särskilt kubanska forskare och vårdpersonal, för deras solidaritet med andra nationer i världen. ?Det är i kristider som vi
inser vilka som är de verkligt stora. Och i denna timme blir folket på denna ö jättarna i världen?, skrev Lula.
?Kubas aktiva, militanta och revolutionära solidaritet har blivit uppenbar i olika delar av världen. Det är ett aktivt och självständigt
svar till dem som försöker införa ekonomisk blockad och politisk isolering,? betonade den brasilianske politikern.
En annan före detta president, Ecuadors Rafael Correa, postade på sitt Twitter-konto ett meddelande där han kontrasterar att medan
USA beslutar om militära ingripanden så skickar den lilla ön i Västindien folk som räddar liv.
Prensa Latina 200325
EE.UU. presiona a otros países que rechacen asistencia médica de Cuba
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