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Seger 17 december 2014: 
Alla De 5 i frihet, hemma på Kuba. Det var Kubas villkor 
för förhandlingar om diplomatiska förbindelser. De 5 hade 
i Miami dömts till långa fängelsestraff för att ha avslöjat 
exilkubanska terroristplaner. En världsomfattande kampanj, 
internationella organ, ledande politiker krävde också deras rätt. 
Över hela världen firades frisläppandet som en stor seger.

Seger 20 juli 2015: 
Diplomatiska förbindelser, återöppnade ambassader. 
Att USA, som bröt diplomatiska förbindelserna med Kuba 
i januari 1961 under förberedelserna för invasionen i Gris-
bukten, nu gått med på att återupprätta dem är 
en stor seger för Kuba och internationella solidariteten. 

Fler segrar att fira när USA 
• häver sin ekonomiska, finansiella och handelsblockad 
• återlämnar Guantanamo till Kuba.

 Häv blockaden 

Vi kräver av USA:
Häv blockaden mot Kuba!
Återlämna Guantanamo!
Den 17 december 2014 var det historiska datum 
då USAs president erkände att de lidit nederlag 
i sin över 50 år långa ekonomiska krigföring mot Kuba
med inslag av biologiska angrepp, terror och sabotage.

Men blockaden - USAs ekonomiska krigföring - består i 
alla sina huvuddrag. Den är ett brott mot folkrätten, den 
tvingar kubanerna att betala ett högt och smärtsamt pris, 
ständiga materiella försakelser för att trots allt 
upprätthålla sina världsberömda landvinningar 
och sin solidariska samhällsmodell.  

Från segern i kampanjen Frige De5 går kampen vidare med
Häv blockaden mot Kuba, 
varje 17e dag i varje månad tills segern är nådd.

 Återlämna 
 Guantanamo!
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Värst är att USAs makt utsträcker blockaden över världen

Utländska företag 
• får inte till Kuba sälja produkter med >10 % innehåll av US-ursprung
• får inte till USA sälja produkter med >10 % innehåll av kubanskt ursprung
• dotterbolag utomlands till USA-bolag får inte handla med Kuba
Då riskerar de att av USA tilldömas mångmiljardböter till USA  Banken Paribas 

tvingades betala 
9 miljarder US $
i ”böter” till USA

• Fartyg som angör kubansk hamn förbjuds angöra hamn i USA inom 6 månader
• Länder som vill ha/behålla USA-bistånd förbjuds att handla med Kuba - blockaden blev dubbel
• Kuba får ej använda US-dollar i internationella handelstransaktioner

Blockaden kostar Kuba omkring 4 miljarder US-dollar per år (16 vid fast guldvärde)
i högre importkostnader och lägre exportinkomster. 


