Am eri kaans e blokkade kos t Cuba meer dan
$ 130 miljard dollar.
Tijdens een bezoek van het hoofd van een VN-agentschap aan Cuba is gebleken dat in de
afgelopen 56 jaar de Amerikaanse blokkade van Cuba het land meer dan $ 130 miljard dollar
heeft gekost. Door deze agressieve buitenlandse politiek van de Verenigde Staten is de
Cubaanse economie drastisch verstoord.
De 'onrechtvaardige blokkade' door de VS heeft Cuba's economie en de bevolking de
afgelopen vijf decennia meer dan US $ 130 miljard aan economische activiteit gekost, aldus
de Alicia Barcena, uitvoerend secretaris van de Economische Commissie voor LatijnsAmerika en het Caraïbisch gebied van de Verenigde Naties (ECLAC) . De cijfers van
Barcena zijn vergelijkbaar met de berekeningen die de Cubaanse regering herhaaldelijk
heeft genoemd in de argumenten tegen de blokkade.
Barcena was samen met de secretaris-generaal van de VN, Antonia Gutierres, begin mei in
Havana voor de 37ste zitting van ECLAC, samen met de 46 leden van de groep en 13
medewerkers. Het doel van dit VN-orgaan is een rechtvaardige wereldwijde economische
ontwikkeling.
"We evalueren het elk jaar ... en we weten dat deze blokkade de Cubaanse bevolking meer
dan 130 miljard US dollar gekost en een onuitwisbare stempel drukt op haar economische
structuur," legde Barcena uit.
"Dit land is zijn eigen manier aan het uitvinden om de oplopende kosten het hoofd te bieden
die het heeft opgebouwd tijdens een onrechtvaardige blokkade."

De Amerikaanse blokkade van Cuba werd ingevoerd in 1962 en is onverminderd
doorgegaan. Doel van de blokkade is om een klimaat van economische instabiliteit te
creëren om het Cubaanse volk aan te zetten hun revolutionaire regering omver te werpen.
Deze manipulatieve strategie is een duidelijke schending van de soevereiniteit van Cuba. De
Cubaanse economie is als gevolg van de blokkade slechts gegroeid met een gemiddelde
van 2,4 procent in de afgelopen tien jaar, ondanks de economische hervormingen die in
2010 zijn doorgevoerd.

'Handelsembargo' of genocidale blokkade?
De VS verwijst naar zijn economisch beleid tegen Cuba als een 'handelsembargo'. De
Cubaanse regering beweert dat het onderworpen is aan een genocidale blokkade. Welke
beschrijving is juist? Als het simpelweg een kwestie is dat Amerikaanse bedrijven geen
handel mogen drijven met Cuba, dan zou het beleid als handelsembargo worden
beschouwd. Echter, de Amerikaanse regering geeft de rest van de wereld de keus om te
kiezen tussen handel met de Verenigde Staten en handel met Cuba. Dit betekent
bijvoorbeeld dat als Toyota auto's naar de Verenigde Staten wil exporteren, het geen enkele
auto naar Cuba kan exporteren. Bovendien kunnen vrachtschepen die aanmeren in een
Cubaanse haven, gedurende een bepaald aantal dagen niet in een Amerikaanse haven
aanmeren.
De VS zijn de grootste economie ter wereld en vormen daarmee het hart van het mondiale
kapitalisme / imperialisme. Cuba is een kleine, postkoloniale eilandstaat met een
geschiedenis van ongebreidelde economische uitbuiting door Spaanse kolonialisten en
Amerikaanse imperialisten. Het is niet verwonderlijk dat de meeste grote bedrijven ervoor
kiezen om zich in te laten met de Amerikaanse economie ten koste van de Cubaanse
economie. Het eindresultaat is dat Cuba economisch geïsoleerd is van een groot deel van de
wereldeconomie en daardoor een tekort ervaart. Door de blokkade is Cuba al decennia lang
niet in staat om bepaalde levensreddende medicijnen, technische uitrusting of moderne
auto's te importeren.

Heeft Obama de blokkade beëindigd?
In een historische toenadering heeft de voormalige Amerikaanse president Barak Obama in
2015 diplomatieke betrekkingen met Cuba hersteld. Tegelijkertijd bleef het uiteindelijke doel
van de Amerikaanse regering, namelijk regimeverandering en kapitalistisch herstel in Cuba,
de drijvende motivator van het buitenlands beleid van Obama.
Obama heeft de blokkade van Cuba niet beëindigd; hij versoepelde alleen reisbeperkingen
voor Amerikanen die naar Cuba reisden, en normaliseerde diplomatieke betrekkingen.

Hij handhaafde de financiële, economische en commerciële blokkade. Obama's
"hervormingen" waren een poging om met de zachte hand een regimeverandering in Cuba te
bewerkstelligen, in het besef dat openlijk agressief beleid een ramp was en verdere steun
voor de Cubaanse revolutie.

De beperkingen voor Cuba.
Tot vorig jaar was Cuba het enige land in de wereld dat werd onderworpen aan een
reisverbod door de Amerikaanse overheid. Deze reisbeperkingen zijn uitsluitend afkomstig
van de Amerikaanse overheid. In tegenstelling tot populaire misvattingen verwelkomt de
Cubaanse regering internationale toeristen, waaronder mensen uit de VS. Velen denken dat
Obama het reisverbod heeft opgeheven, maar Amerikaanse burgers mochten niet vrij naar
Cuba reizen, zelfs niet na de hervormingen van de regering Obama.
Amerikaanse burgers moesten nog steeds een vergunning aanvragen, anders was het
illegaal om geld te besteden aan reizen naar of binnen Cuba. Het proces voor het verkrijgen
van een vergunning om naar Cuba te reizen werd echter gestroomlijnd en dit maakte de
facto toerisme mogelijk onder de paraplu van uitwisseling van mensen-naar-mensen. De
reden hiervoor was dat vrij reizen naar Cuba gewone Cubanen zouden blootstellen aan
'Amerikaanse waarden' en de anticommunistische houdingen op het eiland zouden
bevorderen. Het toestaan van reizen vanuit de VS naar Cuba werd gezien als een andere
vorm van imperialistische penetratie en destabilisatie. Gewone Cubanen zijn echter de
afgelopen twintig jaar blootgesteld aan miljoenen toeristen uit Canada en Europa en hebben
het socialisme niet verlaten, zelfs niet in de slechtste economische omstandigheden tijdens
de de jaren '90.

Heeft Trump de blokkade hersteld?
Trump is absoluut vijandiger tegen Cuba en heeft elementen van de Obama-bepalingen
teruggedraaid. Ongeveer 60 procent van de Cubaanse diplomaten in Washington, DC
werden uitgezet en Trump trachtte het aantal reizen in de VS te verminderen door een einde
te maken aan individuele uitwisselingen tussen mensen. Dit heeft de stroom Amerikaanse
toeristen naar Cuba drastisch verminderd en heeft de economische ontwikkeling verder
belemmerd.

Trump heeft echter niet alle hervormingen van Obama teruggedraaid. Amerikaanse burgers
kunnen nog steeds legaal naar Cuba reizen voor professionele doeleinden en als onderdeel
van bijvoorbeeld zendingswerk. Beide presidenten, van een centristische democraat tot de
meest afschuwelijke dweperige republikein, volgden de dictaten van het imperialistische
beleid van de VS. Beide hebben de blokkade van Cuba intact gelaten. Beiden streefden
ernaar om de soevereiniteit van Cuba te ondermijnen en de Cubaanse revolutie te
vernietigen.

Internationale solidariteit overtreft het VS-imperialisme.
Hoe heeft Cuba, een kleine speler in de wereldeconomie, het als een soevereine,
socialistische staat overleefd na meer dan 50 jaar te zijn geblokkeerd? Door de
internationale solidariteit en de veerkracht van het Cubaanse volk. Tijdens de Koude Oorlog
werd Cuba's economie gesteund door vriendschappelijke betrekkingen met de Sovjet-Unie
en andere socialistische landen. In tegenstelling tot de Verenigde Staten handelde de SovjetUnie met Cuba op billijke voorwaarden en stuurde ze technische adviseurs om de economie
van Cuba te helpen moderniseren en diversifiëren. Dit proces eindigde abrupt met de
ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991. Cuba was een groot deel van de jaren negentig
alleen, maar kreeg in 1998 steun door de verkiezing van Hugo Chavez in Venezuela.
Venezuela begon met de export van gesubsidieerde olie naar Cuba in ruil voor Cubaanse
dokters om gratis medische zorg te bieden aan arme Venezolanen.

Sinds de overwinning van de Cubaanse revolutie was internationale solidariteit de hoeksteen
van het buitenlandse beleid van Cuba. Duizenden Cubaanse artsen hebben gratis medische
zorg geboden aan de armste mensen ter wereld. Duizenden Cubaanse vrijwilligers vochten
in legers tegen de Apartheid in Zuid-Afrika, in Angola en Namibië. De rest van de wereld
erkent en waardeert Cuba's bijdragen aan de wereld. Sinds 1992 hebben vrijwel alle landen
in VN gestemd voor het beëindigen van de blokkade, met uitzonderingen van de Verenigde
Staten en Israël. Bij de laatste stemming van de Algemene Vergadering van de VN in
november waren er 191 regeringen om de blokkade te beëindigen, twee tegen. Het is hoog
tijd voor de Amerikaanse regering om naar de rest van de wereld te luisteren en haar
agressieve en onrechtvaardige beleid tegen Cuba te beëindigen.

