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Notícies

Cuba : la fi de l'embargament !

El 1959 triomfa la revolució cubana, que dóna pas al
règim comandat per  Fidel  Castro primer i  per  Raúl
Castro,  després.  El  1960,  els  EUA  imposen  un
embargament total a l'illa. A continuació, resumirem
la història de les relacions diplomàtiques entre els dos
països:

1  de  gener  de  1959.  Fidel  Castro comença  la
dictadura  castrista  dirigida,  actualment,  pel  seu
germà Raúl. S'aprova la Llei de Reforma Agrària per la
qual els terratinents perden els latifundis.

1960.  Inici  de l'embargament  comercial  dels  EUA a
l'illa.

1961.  Els  EUA  i  Cuba  trenquen  relacions
diplomàtiques, es produeix l'intent d'invasió de Cuba
per la badia de Cochinos. Castro proclama el caràcter
socialista, marxista-leninista de la Revolució.

1962.  Kennedy ordena l'embargament total de Cuba.
La Casa Blanca prohibeix l'ajuda a Cuba i a qualsevol
altre  país  que abasteixi  l'illa.  Kennedy anuncia  que
s'han descobert  míssils ofensius de la Unió Soviètica.
A Cuba. Nikita Khrusxov accepta retirar els 42 míssils
de San Cristobal,  a canvi, els EUA es comprometen a
no seguir endavant amb l'amenaça d'envair l'illa.

1963. Creació de la "línia directa". Els EUA i la URSS
signen  un  memoràndum  d'entesa  per  establir  una
"línia directa" entre els dos governs per fer servir en
cas de crisi.

1965.  Comença  l'anomenat  èxode  de  Camarioca
(Matanzas) que, amb els Vols de la Llibertat, es va
permetre l'emigració de més de 100.000 persones de
l'illa fins al 1973.

1966. Els EUA aproven la Llei d'Ajustament Cubà, que
legalitza automàticament els immigrants de Cuba que
aconsegueixin  arribar  a  les  seves  platges  ,  política
coneguda com del "peu sec / peu mullat".

1974. Funcionaris dels EUA comencen a visitar l'illa.

1977.  El  Govern  de  Jimmy  Carter  aprova
l'establiment  de  Seccions  d'Interessos  per  resoldre
qüestions bilaterals.

1980. Surten del port  cubà de Mariel  unes 130.000
persones cap als EUA.  S' accentua l'embargament,

1981.  Ronald  Reagan  torna  a  instituir  una  política
més hostil contra Cuba.

1990. El Govern cubà decreta el "Període especial en
temps de pau" i  imposa restriccions en el  consum i
l'economia. La caiguda de règims comunistes provocà
el  desproveïment  del  mercat  cubà  i  l'escassetat  de
petroli.

1994.  Crisi  dels  balseros.  37.000 cubans  es  llancen
intenten arribar als EUA. 

1996. Bill Clinton promulga la Llei Helms-Burton que
permet  demandar  als  tribunals  a  aquells  que  fan
negocis  a  Cuba  amb propietats  confiscades  a  nord-
americans a l'illa.

2000.  Elián  González,  un  nen  que  havia  arribat  a
Miami en barca deslligà la tensió entre els dos països.
Un  tribunal  nord-americà  rebutja  que  Elián  pugui
demanar  asil  polític  als  EUA.  Clinton autoritza  la
venda d'aliments i medicines a Cuba si el pagament es
fa en efectiu.

2001. El president dels EUA, George W. Bush anuncia
més rigor en l'embargament a l'illa.

2007.  George W. Bush, anuncia la creació d'un fons
d'ajuda  econòmica  i  altres  incentius  per  al
desenvolupament  de  Cuba,  ho  condicionat  a
l'engegada d'una transició cap a la democràcia. 

2008. Fidel Castro anuncia que es retira i obre un nou
camí per Cuba amb el seu germà Raúl al capdavant.

2009. Obama suprimeix les restriccions als viatges de
familiars  i  als  enviaments  de  remeses  i  iniciade
relacions  bilaterals.  Alan Gross,  un contratista que
treballava  en  una  agència  dels  EUA  a  l'illa,  va  ser
empresonat i acusat d'espionatge.

2010. Obama flexibilitza les visites de nord-americans
a l'illa.

2013.  Al mes de juny representants de Cuba i  dels
EUA  es  reuneixen  per  restablir  el  correu  postal
directe, suspès el 1963. S'acorda reprendre el diàleg
sobre  migració,  paralitzat  des  del  2011. Barack
Obama es reuneix a Miami amb la dissidència interna
de Cuba. Els opositors demanen al president Obama
que  no  estableixi  negociacions  amb  l'Havana  sense
comptar amb la participació de veus dissidents.

17  de  desembre  de  2014.  Després  de  l'anunci  de
l'alliberament  d'Alan  Gross  i  de  tres  cubans
empresonats als EUA, Washington i l'Havana obren el
camí per normalitzar relacions diplomàtiques.

Desitgem que a  partir  d'ara  tot vagi en aquesta
direcció!


