
KSČM odsuzuje blokádu Kuby!
Ve čtvrtek 3. 11. proběhlo již 30. hlasování o rezoluci Valného shromáždění Organizace
spojených  národů  s  názvem  „Nezbytnost  ukončení  ekonomického,  obchodního  a
finančního embarga uvaleného Spojenými státy americkými  vůči  Kubě“.  Kuba si  při  této
příležitosti připsala další vítězství v řadě, když se 185 členských států OSN vyslovilo proti
této hrůzné blokádě, dva se zdržely (Ukrajina a Brazílie) a dva byly proti (USA a Izrael). 

Jen mezi srpnem 2021 a únorem 2022 politika nezákonné blokády způsobila Kubě ztráty
v  řádu 3,8  miliardy  dolarů,  což  je  o  49  % více  než  v  předchozím období  (leden až
červenec 2021). Tato rekordní částka dosažená za pouhých sedm měsíců je odrazem
zesíleného dopadu blokády na kubánský export, především v sektoru cestovního ruchu,
nelítostného  pronásledování  bankovně  finančních  operací  země,  nákladů  na
geografické přemístění obchodu, dopadů na výrobu a služby poskytované obyvatelstvu
a překážek v  přístupu k vyspělým technologiím.  Odhaduje se,  že pokud by blokáda
neexistovala, HDP Kuby mohlo za těchto sedm měsíců vzrůst o 4,5 %, což v projekci do
jednoho roku představuje zhruba 8 %.

Vezmeme-li v úvahu škody způsobené blokádou, nahlášené od ledna do července 2021
(jen za prvních 14 měsíců vlády Joea Bidena), dosáhly více než 6,3 miliardy dolarů, což
představuje částku více než 454 milionů dolarů měsíčně a více než 15 milionů dolarů
denně.  Při  současných  cenách  dosahují  akumulované  škody  během  šesti  desetiletí
uplatňování této zavrženíhodné politiky více než 154 miliard dolarů. S přihlédnutím k
chování  dolaru vůči  ceně zlata na mezinárodním trhu způsobila  blokáda vyčíslitelné
škody ve výši více než 1,391 bilionu dolarů.

KSČM důrazně protestuje proti této nelidské blokádě Kuby, která hrdému lidu Kuby
způsobuje pro nás nepředstavitelné obtíže a tvrdě omezuje jeho vlastní rozvoj. Přes to
vše je však Kuba vzorem pro země třetího světa v oblastech školství či zdravotní péče,
ale i svou solidaritou s nimi. KSČM vítá obrovskou podporu drtivé většiny členských
států OSN s Kubou.  USA by se z ní  měly  poučit  a  okamžitě tuto nezákonnou a
téměř celým světem odsuzovanou blokádu ukončit! Jediným „zločinem“ Kubánců
je totiž to, že se rozhodli jít vlastní cestou, cestou socialismu a vzepřeli se svému
mocnému sousedovi, Spojeným státům, který chtěl a stále chce Kubu ovládat.
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