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Amerika „trójai falova”? 
Az Európai Unió és Kuba bilaterális kapcsolatainak dinamikája

Az Európai Unió mint jogi személy az 1993. november 1-jén hatályba lépett maastrichti 
szerzQdés óta jogosult a Kubával való kommunikációra és a közösségi érdekek, preferen-
ciák artikulálására a szigetországgal szemben.

Természetesen az egyes tagállamokkal való kapcsolat felvétele és fenntartása más és 
más módon történt, hiszen az egykori spanyol gyarmat értelemszer_en erQsebb kötelé-
keket alakított ki Spanyolországgal, amelyeket nemcsak a közös történelem, hanem az 
azonos kulturális gyökerek és a beszélt nyelv is elmélyített. A nyugat-európai államoknak 
mindig figyelembe kellett venniük az amerikai álláspontot és politikát; nemcsak NATO-
tagságuk miatt, hanem mert nagymértékben függtek tQle: elég csak a világháborúk után 
nyújtott segélyekre, Nagy-Britannia esetében a gazdasági ciklusok szoros konvergálására, 
vagy akár a kontinensen jelenlévQ hidegháborús feszültségre gondolni. A keleti blokk or-
szágai a szovjet megszállás alatt a keleti nagyhatalom érdekeit követve gazdasági és ke-
reskedelmi egyezményeket kötöttek a szocialista Kubával, bár ideológiai ellentétek ezen 
a táboron belül is voltak: Guevara idealizmusának heves csehszlovák ellenzése hatására 
a prágai tavaszt Castro mint a szocialista eszme elleni lázadást értelmezte. Nem állt ki 
nyíltan a helyi pártvezetés mellett, de elítélte a csehszlovák rendszer „ellenségeit”, hiszen 
egy esetleges amerikai támadás ellen csak a szovjet blokk nyújthatott segítséget. Ez a fájó 
momentum mély sebeket ejtett a két ország késQbbi kapcsolatán is.

Tehát már az 1960-as években kimutatható az, amely napjainkat is jellemzi az Európai 
Unióban Kubát illetQen: nincs egységes álláspont, hiszen szinte minden tagország más 
prioritásokkal és érdekekkel rendelkezik, amelyek nemcsak ideológiai és gazdasági, de 
akár kulturális és társadalmi kérdésekben is felbukkanhatnak. 

(Kuba európai szemmel a keleti blokk felbomlása után – A közös álláspont) A Szovjetunió 
felbomlása után nemcsak új politikai térben, hanem új gazdasági miliQben találták magu-
kat az európai államok. Kuba szempontjából ez a nagyhatalmi ideológiai támogatás és a 
kereskedelmi szubvenciók elvesztését jelentette, ám új utak nyíltak meg az Európai Unió 
tagállamai felé. 

Az Európai Közösségek 1988 szeptemberében vette fel a kapcsolatot Kubával: a belsQ 
átalakulási folyamat felgyorsítása, a kapcsolatok erQsítése és a sziget nemzetközi közös-
ségbe való integrálása volt a cél.1 A szervezet ekkor még nem alakított ki közös Kuba-
politikát2; a karibi országba juttatott összegek eleinte humanitárius segélyeket jelentettek, 
amelyeket késQbb a gazdasági együttm_ködés keretein belül fokozatosan leépítettek 
volna. A rövid távú támogatás helyett a reformprogramoktól függQ kooperáció lett az 
uralkodó szemlélet. FQként bilaterális szerzQdések mentén szabályozták ezt a folyamatot 
tagállami szinten, mivel nem jött létre egységes gazdasági terv.3

A nyitás szellemében kölcsönös diplomáciai látogatásokra került sor: 1994-ben a 
Bundestag elnöke, Rita Süssmuth utazott Kubába, majd egy belga parlamenti delegáció, 
illetve az Európai Unió tizenkét fQs küldöttsége.4 Egy évvel késQbb a spanyol–olasz de-
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legáció tagjai „felderítQ” tárgyalásokat folytattak a karibi államban5, az embargót elítélQ 
François Mitterrand francia elnök (1981–1995) pedig barátságos fogadtatásban részesítet-
te az UNESCO-ülésre érkezQ Castrót.

A hivatalos álláspont elítélte az emberi jogok megsértését Kubában, de az Egyesült 
Államokban elfogadott, 1992-es Torricelli-törvényt is. Utóbbi nemcsak a kereskedelmi 
embargót erQsíti, hanem az amerikaiakon kívül más nemzet polgárait is gazdasági szank-
ciókkal sújtja: ez pedig nemzetközi jogba ütközik, és a független államok szuverenitását 
sérti. Az uniós nyilatkozat szerint az embargó kérdését bilaterális úton az érintett feleknek 
közösen kell megoldaniuk, nem ártatlan harmadik fél bevonásával.

Ennek ellenére 1995-ben közös kezdeményezést indított el az USA és az EU, amely 
a békés ellenzék elismerését, az emberi jogok helyzetének javítását, valamint a civil 
társadalom erQsítését foglalta magában az erQszakmentes rendszerváltás érdekében. Bár 
az európaiak elítélték az embargót, mégsem ez vezetett a kezdeményezés 1996. februári 
megrekedéséhez. 

Az EU a Bizottságon keresztül személyes tárgyalásokat kísérelt meg Castróval, hogy 
a kubai vezért elkötelezzék a politikai és gazdasági reformok iránt. 1995-ben a soros el-
nökséget a spanyol Felipe González-vezette szocialista kormány vette át, amely felhatal-
mazást kapott a Tanácstól egy kooperációs segély-megállapodás tervének elkészítésére. 
Az USA blokkolhatta volna a spanyol erQfeszítéseket, de jó taktikusként inkább az együtt-
m_ködést választotta, ami lehetQvé tette számára, hogy ismét a saját elképzelései szerint 
alakítsa az európai Kuba-politikát: amerikai hatásra szigorúbb feltételeket és a demokra-
tikus átalakulás szükségességét is bevették volna a kereskedelmi egyezményt tartalmazó 
megállapodás feltételei közé. 1996. február 7-én találkozott az amerikai EU-nagykövet, 
Stuart Eizenstat és Manuel Marín, a spanyol szocialista kezdeményezés támogatója, a 
Bizottság alelnöke. Utóbbi pár nappal késQbb tárgyalni készült Castróval és a Concilio 
Cubano emberjogi aktivista csoport vezetQivel, hogy a szervezetre is kiterjeszthessék az 
Unió védelmét. Castrót a politikai és gazdasági reformok szükségességérQl próbálta meg-
gyQzni, valamint arról, hogy módosítsa a gondolati és szólásszabadságról szóló törvényt, 
és bátorítsa a kisvállalkozások indítását. A Riói Csoport megfigyelQi státuszát ajánlotta 
fel a kubai államfQnek, illetve elQirányozta a kooperációs kereskedelmi megállapodás 
megkötését. Castro azonban nemhogy nem tett kedvezQ lépéseket, hanem még inkább 
elmérgesítette a helyzetet a Concilio Cubano vezetQinek elfogatásával. Marín fenntartotta 
az EU követeléseit, így a tárgyalások megrekedtek6, az Egyesült Államok pedig megrótta 
az európaiakat, hogy egyedül próbáltak tárgyalni Kuba ügyében.

A fenti jó példa arra, hogy az amerikaiak milyen sikeresen befolyásolták és hígították 
az uniós politikát, amellyel még inkább el tudták szigetelni a karibi államot. Az EU az 
amerikaiakkal fenntartott jó viszony miatt visszakozott, és igyekezett segélyeit csökken-
teni Castro hajthatatlansága miatt. Az Unió tehát az 1990-es évek elején az izoláció és 
a párbeszéd között lavírozott, ám politikáját túlontúl az amerikaihoz igazította, s ezáltal 
elveszítette egyediségét. A kubaiak kevésbé láttak az uniós javaslatokban alternatívát, 
hiszen az Unió által elQterjesztett reformok elfogadása az Egyesült Államoknak való be-
hódolást jelentette. 

Az európaiak részérQl mégis út nyílt a tárgyalások folytatására, ugyanis az 1996-os, 
amerikai vállalatokat a Kubával kereskedQ országok beperelésére is felhatalmazó Helms-
Burton-törvény7 elismerése esetén jelentQs kereskedelmi többlettQl estek volna el az 
uniós vállalatok. A Miniszterek Tanácsa bojkottellenes jogszabályt fogadott el, amelyben 
megtiltotta az uniós vállalatoknak a törvény szerinti eljárást, kivéve, ha az ellenszegülés 
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súlyosan sérti a közösség vagy a cég érdekeit. Az Európai Unió az amerikai bíróságokon 
hozott vonatkozó ítéleteket semmisnek tekintette, és az arra jogosultak kárigényét meg-
térítette8. A közösség elhatározta, hogy feljelenti a Világkereskedelmi Szervezetnél az 
Egyesült Államokat a törvény miatt, ám a frikció elkerülése érdekében Clinton ideiglene-
sen hatályon kívül helyezte a jogszabály III. cikkét, ezzel kiengesztelve európai partnerét. 

1998 májusában, Londonban speciális EU–USA csúcstalálkozón vitatták meg többek 
között a fenti kérdést: Tony Blair, az EU soros elnöke és Bill Clinton kompromisszumot 
kötött a törvény befagyasztásáról és a másik két országot érintQ korlátozások felfüggesz-
tésérQl a kedvezQbb befektetQi környezet kialakítása érdekében. Az Unió kötelezte magát, 
hogy nem lép fel az amerikaiak ellen a WTO-ban9, de nem is ösztönöz a kisajátított ja-
vakkal való kereskedelemre; míg az Egyesült Államok kormánya sürgeti a Kongresszust, 
hogy szüntessék meg az 1996-os jogszabály korlátozó rendelkezéseit.10

 

A komoly ellentéteket enyhítette ez az egyezmény, ám nem hozott nagy elQrelépést. 

IdQközben az Európai Unió tagállami nyomásra és az amerikai befolyástól függet-
lenedni kívánva közösségi dokumentumot fogadott el Kubára vonatkozóan. Az 1996. 
december 2-án aláírt közös álláspont (96/697/CFSP) hivatott betölteni a kooperációs 
megállapodás hiánya által okozott _rt. Különösen fontos volt egy ilyen jelleg_ dokumen-
tum elfogadása, hiszen Latin-Amerikában Kuba az egyetlen olyan állam, amellyel nincs 
együttm_ködési szerzQdése a közösségnek.

A közös álláspont a kapcsolatok javításának fókuszába az interdependenciát állítja: az 
emberi jogok elismerése és a pluralista demokrácia irányába tett reformlépések függvé-
nyében kívánja gazdasági relációit szorosabbra f_zni az Unió. Elhatárolja magát olyan 
intézkedések végrehajtásától, amelyek Kuba gazdasági állapotát nehezítenék, illetve 
konstruktív párbeszédet kíván folytatni a kubai vezetéssel és civil társadalmi szervezetek-
kel. Nem zárja ki a jövQben a kooperációs megállapodás tetQ alá hozatalát, ám azt a kubai 
bel- és külpolitikai eredményektQl teszi függQvé. Uniós segélyszállítmányokat továbbra 
is küld Kubába, amelyek szétosztását NGO-kra bízza.11 

A közös álláspont meglehetQsen óvatosan fogalmaz, de éppen ezért kiegyensúlyozott 
véleményt közvetít. Az emberi jogok érvényesülésén kívül a kubai lakosok jólétét is cél-
ként nevezi meg, az USA-val ellentétben nem alkalmaz gazdasági szankciókat „meglec-
kéztetés” céljából, valamint – bár limitálja az együttm_ködés mértékét –, új területeken 
teszi lehetQvé az együttm_ködést.12

A közös álláspont bírálói szerint a tagállamok véleménykülönbségei miatt ez a doku-
mentum sem közösnek, sem politikának nem nevezhetQ. Azt viszont sokak elismerik, 
hogy merQben más politikai irányt határoz meg, mint az amerikai vezetés. A konstruktív 
párbeszéd a békés átmenetet kívánja elQsegíteni, míg az Egyesült Államok lépései egy-
értelm_en a rendszerváltást sürgetik.13 Az Unió szívesebben látna a demokráciába való 
átmenet kezdeményezQiként belsQ erQket, a kívülrQl jövQ kényszert elítéli. A bel- és kül-
politikai fejleményeket félévente, majd évente elemzi és értékeli a Bizottság jelentések 
formájában, amelyeket eljuttat az Európai Tanácshoz is.

(Út Cotonou felé?) Kuba továbbra is az egyetlen olyan latin-amerikai állam, amely nem 
rendelkezik bilaterális kooperációs megállapodással az Európai Unióval. Nem részesült 
az 1975-ös loméi konvenció keretén belül elfogadott kedvezményekbQl14, sem a 2000 feb-
ruárjában lejárt szerzQdés helyére lépQ, 2000–2020 között érvényes Cotonou Agreement15 
által nyújtott preferenciarendszerbQl. Az EU felismerte, hogy Kuba latin-amerikai álla-
mok körében kivívott presztízse miatt nyitni kell Castro rezsime felé, ezért 1998 júniu-
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sában megfigyelQ státuszt adott az államnak az ACP-országok (African, Caribbean and 
Pacific Group of States) között.16 Bár a fQ érdem a spanyol kormányé, az egyezségbe való 
felvételt sürgette az 1999-es Portugáliában megrendezett ibero-amerikai találkozón a por-
tugál miniszterelnök, António Guterres is, aki az embargó eltörlésének szükségességére 
hívta fel a figyelmet.

A Cotonoui Megállapodás tagjai között szívesen látták volna Kubát más európai és 
latin-amerikai országok is: ez kínálkozott a legkedvezQbb lehetQségnek az EU–Kuba kap-
csolatok normalizálására. Az egyezség elsQsorban gazdasági jellege miatt kevés politikai 
elemet tartalmazott, bár a 96. cikk az emberi jogok tiszteletben tartását az együttm_ködés 
feltételeként határozta meg17. A közös álláspontban lefektetett feltételekre figyelmeztetett 
a Miniszterek Tanácsa, és induló lépésként a Dissidents’ Working Group négy tagjának 
szabadon bocsátását kérték, valamint azt, hogy a kubai vezetés ne akadályozza az uniós 
havannai követek Emberi Jogi Munkacsoportjának tevékenységét. Kuba azonban arro-
gánsnak és elfogadhatatlannak bélyegezte az európai ajánlatot, mondván: az uniós Kuba-
politika nagymértékben amerikai befolyás alatt áll, a karibi vezetés szerint ezért ítélte el 
az ENSZ emberi jogi határozatában a közösség Kubát. Az Európai Uniót váratlanul érte 
a karibi állam nyers válasza: „demasiado fastidio para tan poca plata”18. Ez nemcsak az 
európai támogatókat, hanem a latin-amerikai barátokat is megrendítette. 

MeglepQ módon azonban 2000. december 14-én Kuba csatlakozott az ACP-országokhoz 
a Cotonoui Megállapodás aláírása nélkül. Ez körülbelül olyan jogokat jelentett Kuba szá-
mára, mintha egy exkluzív golfklub tagjaként nem lenne jogosult a játékra, tehát nem 
használhatja ki a szerzQdés nyújtotta elQnyöket, kedvezményeket. A pozitív lépésre vá-
laszként az állam 2002-ben megfigyelQi státuszt kapott az ACP gazdasági partnerség 
tárgyalásain, a november 4-i Kuba–EU találkozón pedig befektetési és kereskedelmi 
megoldásokat keresQ munkacsoportokat állítottak fel, hogy segítsék a kubai piacgazdaság 
kialakulását.19 A megbeszélést követQen december 8-án Fidel Castro bejelentette, hogy 
országa ismét pályázni kíván a taggá válásra.20

(Külpolitikai hullámvasút a 21. században) Az emberi jogok kérdése mindig is kiemelt 
szerepet kapott az európai Kuba-politika alakításában. Többek közt ezzel is magyarázha-
tó, hogy a közös álláspont a késQbbiekben gyakran lényeges változtatások nélkül került 
aláírásra, hiszen ezen a téren csekély eredményt tudott felmutatni a kubai vezetés. 1999 
márciusában a már említett négy emberjogi aktivista szabadon bocsátását kérte az Európai 
Unió, majd júniusban a halálbüntetés eltörléséért szállt síkra.21 Az európai NGO-k 1999. 
április 15–17-i közgy_lésén határozatban ítélték el a Kubát sújtó amerikai embargót. 
Mivel nem-kormányzati csatornákon keresztül osztja szét a segélyeket az Európai Unió, 
különösen fontos a civil társadalom állásfoglalása Kuba ügyében. Nemcsak a demokrácia 
propagálása, hanem a gazdasági, kulturális és kereskedelmi kapcsolatok élénkítése is a 
feladataik közé tartozik a humanitárius munkán kívül, az élelmiszerbiztonság területén 
pedig csaknem 20 millió euróval segítették a kubai lakosság mindennapjait.22 1993 óta 
145 millió eurónyi segélyt osztottak szét az EU megbízásából a nem-kormányzati szervek 
Kubában, amelyekbQl a sziget lakosságának mintegy 16%-a profitálhatott.23

Bár az EU elhivatottságát jól tükrözi Kuba világgazdaságba való integrálódásának 
elQmozdítása, a kereskedelmi relációk bQvítése továbbra is tagállami szinten törté-
nik bilaterális megegyezéseken keresztül. Spanyolország, Olaszország, Franciaország, 
Németország, Nagy-Britannia és Hollandia járnak az élen a befektetések ösztönzése és 
a segélyek folyósítása terén. A CARITAG (Caribbean Trade Advisory Group) keretein 
belül 1999 júniusában harmincfQs brit delegáció érkezett Kubába, hogy átütemezzék a 
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karibi ország adósságait. Franciaország ekkorra már Kuba legnagyobb gabonabeszál-
lítójának és negyedik kereskedelmi partnerének számított, valamint a francia vezetés 
Peugeot-kkal látta el a havannai rendQrséget. Németország képviseletében 1999 végén 
Heidemarie Wieczorel-Zeul fejlesztési miniszter látogatott a kubai fQvárosba, hogy beje-
lentse a német humanitárius segélyek megindulását, amelyek elsQként a sivatagosodást 
hivatottak megfékezni.24

A kilencvenes években realizált reformokról, valamint az elérendQ cél érdekében vég-
rehajtandó lépésekrQl 2000 áprilisában–májusában átfogó értékelést készített Kubáról 
az Európai Unió, amelyben megállapította, hogy Kuba többé már nem vészhelyzetben 
lévQ ország. Az évenkénti 30 millió eurós támogatást és segélyeket az 1996-os közös 
álláspont sikertelensége után fokozatosan csökkentették. A 2001. november 4-i Michelle 
hurrikán pusztítása után azonban újabb félmillió eurót ajánlottak fel a katasztrófa sújtotta 
Matanzas tartománynak25, és mintegy 8 milliónyi euró humanitárius célú allokációja tör-
tént meg 2001-ben: az összeget a Humanitárius Segélyek Hivatala (European Community 
Humanitarian Office – ECHO) osztotta szét a kubai lakosság körében. 

A szeptember 11-i terrortámadás következtében Kuba is súlyos bevételkieséssel szá-
molhatott, fQleg a turizmus területén, az amerikai hazautalások összege pedig kétharma-
dával csökkent. Az 1964 óta a szigeten üzemelQ orosz kémállomás, a Lourdes felmon-
dása évi 200 millió dollártól fosztotta meg a karibi szigetet.26 Új pénzügyi csatornák 
megnyitásával igyekezett a sziget gazdaságán segíteni az Unió, így a 2001 októberétQl 
CARIFORUM-tag Kubát pozitív propagandájával támogatta a közösség, hogy a karibi ál-
lam bejuthasson minél több regionális szervezetbe. A belga elnökség alatt 2001 augusztu-
sában Louis Michel külügyminiszter Kubába látogatott, hogy a karibi állam lakosságának 
életszínvonalát növelQ programokat illetQen egyezzen meg a kubai vezetéssel. 

A spanyol, dán és görög elnökség azonban csalódást okozott Kubának, hiszen azt re-
mélte, hogy ezen országok vezetése alatt hangsúlyosabb szerepet kap a karibi állam ügye. 
Európa a bQvítés, a jobboldal megerQsödése és a bevándorlás témakörével volt elfoglalva, 
így Kuba ellenlépésekre szánta el magát. E politika szellemében Castro nem vett részt a 
2002 májusában Madridban megrendezett EU, Latin-Amerika és a Karibi-térség országai 
részvételével fémjelzett csúcstalálkozón, ezzel szemben az új brazil, argentin és para-
guayi elnök beiktatásakor jelen volt Castro: így a spanyol miniszterelnökkel, José María 
Aznarral való kapcsolatait veszélyeztette az államfQ.27

A közös álláspont 2002. június 17-i felülvizsgálatakor a Tanács megállapította, hogy a 
kapcsolatok alapjául szolgáló 1996-os dokumentumban lefektetett célokat továbbra sem 
sikerült elérnie a karibi államnak. Ismételten felszólította a kubai vezetést, hogy tegyen 
lépéseket a demokrácia és a gazdasági fellendülés érdekében, ugyanakkor üdvözölte a 
pozitív változásokat Kubában: például a szabad vallásgyakorlást, a politikai ellenfelek 
bebörtönzésének csökkenQ tendenciáját, a halálbüntetés elkerülését és az ENSZ emberi 
jogi határozatainak elismerését. Ezek fényében megerQsítette szándékait a politikai párbe-
széd folytatására és a kubai kooperációs programok növelésére.28 A közösség leszögezte, 
hogy nem kíván korlátokat szabni a fejlesztési együttm_ködésnek, amennyiben Kuba 
megpróbál eleget tenni a közös álláspontban foglalt kritériumoknak.29 A hathónapos mo-
nitoring-ciklusokat egyévesre bQvítették, hogy több idQ legyen a reformok kiforrására és 
a konstruktív politikai párbeszédre.30

A gazdasági hullámvölgybe érkezQ Kubának különösen szüksége volt az Európai Unió 
segítségére. Brüsszel tisztában volt vele, hogy az 2002 Qszi „félidQs” republikánus válasz-
tási gyQzelem az Egyesült Államokban új stratégia kialakítására sarkallja a karibi államot; 
az olajhiány, az engedélyezett amerikai termékek beáramlása pedig újabb problémákkal 



SZARKA EVELIN: AMERIKA „TRÓJAI FALOVA”? 87

állította szembe Castro rezsimét. Az enyhülés gesztusaként a kubai vezetés engedélyezte 
Oswaldo Payának, hogy Európába utazzon a Szaharov-díj átvételére. Az Európai Tanács 
pedig elfogadta a kubai közeledést: 2003 márciusában képviseletet nyitott Havannában.31

 

Ám a Kuba-politika egy elQreláthatatlan esemény következtében váratlan fordulatot vett.

(Koktélháborúk) 2003 márciusában Kuba hetvenöt újságírót és emberi jogi aktivistát 
tartóztatott le rendszerellenes tevékenység és az USA havannai képviselQjével, James 
Casonnal való összejátszás vádjával. Az elítéltekre 15-tQl 28 évig terjedQ börtönbüntetést 
szabtak ki. Három hajóeltérítQt halálbüntetéssel sújtottak, amivel Kuba véget vetett a ha-
lálbüntetés hároméves de facto moratóriumának. A kubai külügyminiszter, Felipe Pérez 
Roque kijelentése szerint ugyanúgy jártak el, mint az Egyesült Államok: joguk van meg-
védeni magukat olyan elemekkel szemben, akik külföldi támogatóikkal az ország belsQ 
békéjét veszélyeztetik.32 A bebörtönzöttek szervezeteinek vezetQi többek közt az Európai 
Uniótól kértek segítséget a politikai foglyok kiszabadításához, ezért a közösség a foglyok 
azonnali szabadon bocsátását követelte. Pérez Roque Kuba felületes ismeretével vádolta 
az európaiakat: nem képesek önálló döntéshozatalra, hagyják, hogy az amerikaiak dik-
tálják a feltételeket.33 A kubai nagykövet a spanyol kormányt opportunistának nevezte, 
mivel csak a választási gyQzelemre apellálnak, a karibi ország helyzetén valójában nem 
kívánnak javítani.34 A legélesebb kritika azonban magáé Castróé volt: a Forradalom öt-
venedik évfordulóján mondott beszédében a kubai államfQ az „Egyesült Államok trójai 
falovának” nevezte az Uniót, és elutasította az általa küldött segélyszállítmányokat.35

Az elutasító válasz miatt több európai állam vonta vissza részvételét a kubai koope-
rációs programokból. A franciák – az iraki ellentétek ellenére – az amerikaiak álláspont-
ját hangoztatták: kemény kritikát fogalmaztak meg a kubai vezetéssel kapcsolatban. A 
Berlusconi pártja által dominált olasz parlament európai embargó létrehozását kezdemé-
nyezte Kuba ellen. Ezen események hatására május 16-án a kubai külügyminiszter beje-
lentette a Cotonoui Megállapodás tagsági kérelmének visszavonását. Spanyol kezdemé-
nyezésre az Unió korlátozta a bilaterális kormányközi találkozókat, csökkentette a részvé-
telt a kubai kulturális eseményeken, és a nemzeti napokon emigráns vezetQket hívtak meg 
a nagykövetségeken tartott ünnepségekre. A csatlakozni kívánó államok is elfogadták az 
EU ezen lépéseit. Ezek jelentették a diplomáciai jelleg_ „koktélháborúk”36 kezdetét.37

A kubai külügyminiszter nem fogadta az olasz, görög és spanyol uniós küldöttséget, a 
kormánytisztviselQk pedig nem jelentek meg az Európai Unió országainak nagykövetsé-
gein rendezett diplomáciai összejöveteleken. Castro „fasiszta imperialistákkal szövetkezQ 
maffiának” nevezte az EU-t, és lejárató propagandát indított uniós tagállamok ellen. 

Colin Powell amerikai külügyminiszter üdvözölte a keménykez_ európai politikát, és 
elQirányozta a közös Kuba-politika kialakításának szükségességét. 

Június 12-én Fidel és Raúl Castro demonstrációkat tartott a spanyol és az olasz 
nagykövetségek elQtt: leginkább ezen országok elfordulása sértette a kubai érdekeket. 
Olaszország befagyasztotta a fejlesztési programjait, miután a kubai vezetés az elnököt 
„Benito Berlusconinak” titulálta, José María Aznar spanyol elnököt pedig fasisztának és 
„kis Führernek” nevezte.38 Castro június 14-én elutasította a Spanyol Kulturális Központ 
létrehozását is, amely egy régi központi épület átalakítását vonta volna maga után, és kö-
zös kulturális rendezvényeknek adott volna otthont.39 

Az Unió elfogadhatatlannak minQsítette a Castro-rezsim lépéseit, és olasz nyomásra 
már-már késznek mutatkozott további gazdasági szankciókat alkalmazni, azonban Javier 
Solana, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai fQképviselQje elutasította a segélyszál-
lítmányok befagyasztását.40 
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(Nyitás a konstruktív párbeszéd felé) 2004-re nemzetközi nyomásra a kubai államfQ belát-
ta, hogy az ország megfelelQ m_ködéséhez szüksége van külföldi partnerekre, és normali-
zálni kívánta a viszonyt több állammal is. Ennek a politikának a jegyében a vezetés tizen-
négy politikai foglyot bocsátott szabadon (excarcelación). Spanyol és brit kezdeménye-
zésre, valamint a latin-amerikai munkacsoport (Committee on Latin America – COLAT) 
tevékenységének köszönhetQen 2004 novemberében vita tárgyát képezte az Unióban az 
emigráns vezetQk invitálása a nagykövetségekre, és a diplomáciai kapcsolatok befagyasz-
tása a Castro vezette államapparátussal. A kapcsolatok újrafelvételét szorgalmazó államok 
úgy érveltek, hogy a 2003-ban bevezetett szankciók semmilyen látható eredményt nem 
hoztak, ezért másféle megközelítés szükséges Kuba ügyében. Spanyolország az energia-
ellátás biztonságát szem elQtt tartva különbözQ beruházásokat realizált a szigetországban, 
amelyek által Kuba lett a harmadik latin-amerikai ország (a jóval nagyobb kiterjedés_ 
Mexikó és Brazília után) a spanyol közvetlen m_ködQtQke-beruházás szempontjából.41 

2004. november 25-én a kubai kormány megköszönve a spanyol szocialista kormány 
erQfeszítéseit, felvette a diplomáciai kapcsolatokat Spanyolországgal.

Más tagállamok is belátták, hogy az Európai Unió képviseletére szükség van42 a karibi 
államban, a gazdaság és kereskedelem primátusát hirdették, ezért bilaterális úton megkez-
dQdtek a tárgyalások. Németország, Belgium, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, 
Ausztria, Magyarország, Görögország, Portugália és Svédország is újraf_zte a bilaterális 
diplomáciai szálakat a kubai vezetéssel; míg Hollandia, Lengyelország, a Cseh Köztársaság 
és Szlovákia nem kívánt részt venni a folyamatban43. Utóbbiak szigorúbb feltételek lefek-
tetését követelték az Európai Unió részérQl Kubát illetQen. Kinyilvánították, hogy kiemelt 
figyelmet fordítanak az emigráns közösségek ügyére, és anyagi támogatást is biztosítanak 
számukra. Németországgal egyetemben kijelentették44, hogy a demokratikus átalakulást a 
közösségnek határozottabb fellépésével is elQ kell segítenie.45

2005-ben az Unió úgy döntött, hogy ideiglenesen, két évre felfüggeszti a 2003. júli-
usi szankciókat, bár az 1996-os közös álláspont továbbra is érvényben marad. A Tanács 
kifejezte azon reményét, hogy konstruktív párbeszédet folytathat a kubai vezetéssel, 
amennyiben az EU által kit_zött célok felé mutató reformintézkedéseket foganatosít a 
kormány. A békés ellenzékkel és a kubai civil társadalommal továbbra is intenzív kapcso-
latokat kíván ápolni a közösség, ezért az Európai Parlament még ebben az évben a Damas 
de Blanco kubai csoportnak adományozta a Szaharov-díjat. A kubai vezetés rosszallását 
kiváltó diplomáciai bakira válaszul Castro az amerikaiak szolgálatában álló „álszent tár-
saságnak” nevezte az európaiakat, és továbbra is megfélemlítQ intézkedésekkel (actos 
de repudio) nehezítette a politikai foglyok és családjaik életét. Az EU sem késlekedett a 
válasszal: 2006. február 2-án az Európai Parlament elfogadta az elsQ Kubát érintQ határo-
zatát46, amelyben a kubai hatóságok alapvetQ szabadságjogokat sértQ tevékenységét kri-
tizálja47. Az együttm_ködési megállapodás megkötésérQl azonban nem szólt a dokumen-
tum, amiért több nemzetközi konferencián is elítélték az Uniót.48 Ezek ellensúlyozására a 
közösség igyekezett más fórumokon kedvezQbb színben felt_nni, így az új, felülvizsgált 
közös állásponttal összhangban az amerikai embargót ismételten elítélQ 2006. november 
8-i ENSZ-határozat aláírói közt volt.

(Kuba és az EU az új évezredben – Ambivalens attit_dök) Az Európai Unió az ameri-
kai szuperhatalom trójai falova – figyelmeztet ismételten Fidel Castro nyilatkozataiban. 
Kijelentését alátámasztandó hangsúlyozza, hogy Kuba az egyetlen olyan ACP-ország, 
amellyel szemben további feltételeket szab az európai közösség az együttm_ködés ér-
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dekében. Az egyenlQtlen feltételrendszer fQ oka az emberi jogok érvényesülésének kor-
látozása a karibi államban. A kubai vezetés inkonzisztensként, frusztrálóként és egyen-
lQtlen elbánást tanúsító magatartásként jellemzi az uniós politikát. Az EU bilaterális 
együttm_ködési megállapodást kötött Marokkóval, Guatemalával, Izraellel és azzal a 
Kínával is, amelyben rendszeresek az emberi jogokkal való visszaélésekkel kapcsolatos 
b_ncselekmények. A kettQs mérce kritériumrendszere talán akkor változna, ha Kuba a 
csendes-óceáni térség vagy Afrika egyik állama lenne, azaz földrajzilag távol helyezked-
ne el Floridától.49 Az Európai Unió retorikája szerint Kuba nem jelent stratégiai veszélyt 
az öreg kontinensre, így a közösségnek nem kell minden erejével a szívélyes viszonyra 
és a kooperációra törekednie. Az atlanti szövetségesével fenntartott bilaterális viszonyát 
megterhelnék a túlságosan a karibi államot favorizáló lépések, így inkább az USA-nak 
asszisztál. Így fordulhat elQ, hogy az egyes tagállamok miniszteri szint_ találkozói sokkal 
kedvezQbb kilátásokat ígérnek a kommunista államnak, mint a kormányközi alapokon 
m_ködQ Tanács hivatalos ülésein elfogadott közös kül- és biztonságpolitikai cselekvési 
tervek és követendQ elvek. Ezek ugyanis egyhangú döntéshozatalt követelnek meg, így az 
enyhülést célzó javaslatok sorra megbuknak az ezt ellenzQ tagok erQs vétójoga által. Nem 
valósul meg az a vertikális konzisztencia, amely szerint a nemzeti politikáknak tartózkod-
niuk kell az EU érdekeivel ellentétes lépésektQl, valamint harmonizálniuk kell a közösség 
által megszabott, közös álláspontban lefektetett irányokkal, amelyek Kuba esetében az 
emberi jogok helyzetének javítását, valamint a demokratizálódást és a politikai szabadság 
maradéktalan érvényesülést jelentik. 

De vajon miért adta fel mégis az EU az ineffektív, jól kozmetikázható politikáját az új 
évezredben? Az 1998-as pápalátogatás és az azt követQ évtizedben a közel kétszáz poli-
tikai elítélt szabadon bocsátása Miguel Ángel Moratinos spanyol külügyminiszter szerint 
történelmi jelentQség_, ezért új alapokra kell helyezni az EU-Kuba-kapcsolatokat. Ez 
nyomós érv, de bizonyos, hogy az amerikai külpolitika befolyásoló hatása alól szabadulni 
kívánó közösségnek ez kiváló lehetQség arra, hogy önálló aktorként lépjen fel a térségben 
egy új politika artikulálásával egy olyan kérdésben, amely szimbolikus jelentQséggel, de 
csekély súllyal bír a globálpolitikában.

Így, a spanyol befolyás hatására 2010. május 12-én az Európai Bizottság elfogadta 
az elsQ Kubával foglalkozó, a fenntartható gazdaságot és szociális fejlQdést elQsegítQ 
országstratégiai dokumentumot, amelynek keretein belül 2011 és 2013 között mintegy 
20 millió eurót osztanak el a fejlesztési együttm_ködési eszköz regionális, tematikus 
és együttm_ködési programjain, projektjein keresztül (EU Development Cooperation 
Instrument). A három prioritást élvezQ szektor az élelmiszerbiztonság; a környezetvéde-
lem és a klímaváltozás kihívásainak való megfelelés; valamint a szakemberek cseréje, 
képzésük és további tanulmányaik folytatásának elQsegítése. 

A dokumentum részletesen elemzi a stratégia kialakítását befolyásoló tényezQket és 
mutatókat, amelyek közül kiemeli a HDI-t (Human Development Index)50, ugyanis az 
emberi fejlQdés indexe a vizsgált 182 állam közül a 0,863-as értékkel az 51. helyre rang-
sorolja Kubát, amely elQkelQ helynek számít a nemzetközi mezQnyben. 

A program a kubai gazdaság vizsgálata során hangsúlyozza, hogy a szigetország ren-
delkezik a világ harmadik legnagyobb nikkel- és kobalttartalékával, ám büdzséjének felét 
még mindig a mezQgazdasági és energiaimportra költi el. Bár a karibi ország nem tagja 
a cotonoui egyezménynek, a Riói Csoport és a latin-amerikai és karibi térséggel kötött 
stratégiai partnerségen keresztül kooperál az Európai Unióval, illetve részesül az általános 
preferenciarendszer kereskedelmi elQnyeibQl. A kubai külkereskedelem immár 40%-át a 
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közösség országaival bonyolítja51, valamint az FDI több mint fele az európai országok 
befektetQinek köszönhetQ. A legnagyobb külföldi beruházók: a telekommunikáció terü-
letén Olaszország, az olaj és a nikkel kitermelésében Kanada (pl. Sherritt), míg a szállo-
daiparban Spanyolország. A legtöbb turista a tengerentúlról érkezik a karibi államba: az 
idegenforgalom húzóhatására fejlQdQ szolgáltató szektor a GDP 75%-át termeli meg.52

 

Kuba az Európai Uniótól kapja a legmagasabb összeg_ humanitárius segélyeket: az 
együttm_ködés 2008-ban indult ismét útjára, azóta a Bizottság segélyezési programjain 
keresztül közel 50 millió eurót osztottak szét a szigetországban elsQsorban a hurrikán 
okozta károk felszámolására, újjáépítésre, élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi cé-
lokra. Az uniós tagállamok közül Spanyolországgal és Belgiummal áll a legszorosabb 
kapcsolatban különbözQ – többek között pénzügyi - együttm_ködési megállapodásoknak 
köszönhetQen. Ausztria, Ciprus, Olaszország és Portugália is írt alá ezekhez hasonló bila-
terális megállapodást, ám ezek nem gazdasági jelleg_ek. A többi állammal egy-egy közös 
érdek mentén kooperálnak, például a kábítószer-csempészet elleni harc, az állampolgárok 
védelme53 vagy kulturális rendezvények szervezése54 területén.

A dokumentum a közös állásponthoz hasonlóan a demokrácia és az emberi jogok ér-
vényesülésének irányába mutató lépéseket állítja a középpontba. A 2008-ban újra felvett 
diplomáciai kapcsolatok fejlQdésének további feltétele a szólásszabadság megvalósítása 
és a politikai foglyok szabadon bocsátása. 

Erénye, hogy a szegénység ellen indított harc részeként a kubai vezetés élelmiszerbiz-
tonsági célkit_zését 10 millió euróval támogatja. Az együttm_ködés egyik fQ területe a 
helyi termelés gazdasági fenntarthatóságának biztosítása és a segítségnyújtás az élelmi-
szergyártás decentralizált irányításának kialakításában. Az ellátólánc racionalizálása és 
modernizálása mellett támogatja a gazdák új, innovatív technológiákhoz jutását, a tapasz-
talatcserét és a kereslet-kínálat elvén m_ködQ kereskedelmi rendszer megvalósulását.55

A környezet védelme érdekében hozott intézkedések nemcsak hangzatosak, hanem 
eredményesek is a kommunista államban. Bár nincs a koppenhágai csúcs záródokumen-
tumának aláírói között, a kis sziget már csak mérete miatt sem lehet a klímaváltozás egyik 
fQ okozója, az utóbbi idQben a károsanyag-kibocsátást pedig különbözQ rendeletekkel 
igyekeznek visszaszorítani mind a közlekedés, mind az agrárium területén. A nehézolajat 
felváltó dízel felhasználási körének szélesítése azonban gazdaságtalan és újabb környe-
zeti kockázatokkal járhat, ezért meg kellene vizsgálni, hogy Kuba esetében a brazil mo-
dellhez hasonlóan a cukornádból nyert etanol újrahasznosítása járható utat jelent-e. A cu-
korgyárak és -malmok ismételt megnyitása nemcsak új munkahelyeket jelentene, hanem 
a cukor kínai és indiai felvevQpiacának bQvülésével jelentQs pluszbevételhez is juttatná a 
karibi államot a 21. század relatíve magas világpiaci árainak köszönhetQen. 

A globális felmelegedés negatív következményei elleni harc az EU egyik kiemelt célja, 
ám kérdés, hogy miért éppen ezt jelölték ki a karibi államban a három támogatandó te-
rület egyikének, hiszen a karibi állam önállóan is jelentQs eredményeket tud felmutatni a 
környezetvédelemben. Valószín_leg a nemzetközi politikai feszültségek elkerülése végett 
választották prioritásként, mivel ez egy olyan problémakör, amely a világ legtöbb államát 
foglalkoztatja; Kuba az ország sajátosságait figyelembe véve, Európa pedig közösségi és 
tagállami szinten is küzd ellene, ezért kutatási és gyakorlati tapasztalataikkal kölcsönö-
sen segíthetik egymást; az EU pedig fejlesztési forrásaival, hétmillió euróval anyagilag is 
támogathat egy emberiség közös céljait szolgáló „jó ügyet”. 

Kuba tizenöt év alatt mintegy 16 hurrikán pusztítását élte túl: a természeti katasztrófa 
a sziget elektromos infrastruktúrájának nagy részét megrongálta vagy elpusztította, gya-
koriak voltak az apagones (áramszünetek), ezért a 2006-os La Revolución Energética az 
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energiaszektor restrukturációját és a lehetséges befektetések szerepét hangsúlyozza. A 
fenti intézkedéseken kívül a kórházak, iskolák, turistaközpontok és élelmiszer-lerakatok 
vészgenerátorokkal való ellátását is célul t_zte ki a hQerQm_vek modernizálása, valamint 
az új, alternatív szél-, nap- és vízenergiát használó berendezések fejlesztése, a terület ku-
tatására fordított összegek növelése mellett.56 A fejlett biotechnológiának köszönhetQen 
a talajminQség javítására és a biodiverzitás megQrzésére tett közös kísérletek sikeresnek 
mondhatóak, a kormányzat pedig további kötelezettséget vállalt a mangrove mocsarak, a 
lápok és a tengerpartok védelmére, valamint az ésszer_ vízgazdálkodás érdekében. 

Az EU a megújuló energiaforrások kiaknázása, a cukornádból készülQ biomassza gyár-
tása és felhasználása, a vízszennyezés megállítása, a kis vidéki gazdák szemléletformálá-
sa és természeti katasztrófákra való felkészítése, a sérülékeny országrészek épületei szer-
kezetének megerQsítése területén segítheti elsQsorban Kubát. A fejlett környezetvédelmi 
szemléletet az uniós törekvések leginkább alternatív best practice-szel és know how-val, 
adaptációs politikák bemutatásával, a környezeti katasztrófákra való felkészülés érdeké-
ben technikai-anyagi segítségnyújtással egészíthetik ki. 

A szakemberek képzése és cseréje érdekében elsQsorban a rövid távú technikai se-
gítségnyújtásra helyezik a hangsúlyt a szektorspecifikus jogi szabályozás kialakítása és 
megvalósítása területén. A kölcsönös látogatások szemináriumok, gyakorlati képzések 
formájában valósulnak meg az elmúlt években a Spanyolországgal, Belgiummal, Nagy-
Britanniával és Franciaországgal kötött kétoldalú megegyezések következtében létrejött 
csereprogramok mintájára. A hangsúly a következQ területekkel kapcsolatos szakemberek 
képzésén van: kereskedelem, hitelezés, iparpolitika, decentralizáció, a helyi önkormány-
zatok szerepe és felelQssége, turizmus, megújuló energiák és a klímaváltozás elleni harc. 
A harmadik célkit_zésre hárommillió eurót különít el az EU.57

Az enyhülés jeleként a program elfogadását követQen miniszteri találkozókra került 
sor, ám konkrét lépések nem követték a tárgyalásokat, mivel a tagállamok egy csoportja 
Svédország és Csehország vezetésével továbbra is határozottan ellenzi Kuba „felesleges 
és meg nem érdemelt” kedvezményekhez jutását. A további kooperációs lehetQségek fel-
tárásával ezért Catherine Ashton külügyi fQképviselQt bízták meg.58

(A Kuba–EU-kapcsolatok jövQje) A magas oszcillációjú Kuba-politika nagy fejtörést okoz 
az európai vezetQknek, hiszen az EU veszít legitimációjából, miközben nem képes ösz-
szehangolni a különbözQ érdekeket, így nem tud kompromisszumképes megoldást találni, 
és egységes arculatot kialakító és független aktorként fellépni a nemzetközi színtéren. Az 
európai közös Kuba-politikát a Castro lépéseire való reagálás jellemzi. Tulajdonképpen 
apró pozitív és negatív kilengések tapasztalhatók, de az összkép mindig ugyanaz. Jórészt 
deklarációk képezik a politika tárgyát (a sikeres kereskedelmi kapcsolatokon és a segély-
szállítmányok eredményein kívül), amelyek többnyire ineffektívek, hatástalanok. De va-
jon milyen lehetQségek kínálkoznak a jövQben?

Az egyik ilyen a rendszer destabilizálása és a kubai kormány nemzetközi elszigetelése. 
Ez az emigráns közösség radikálisaival való maximális együttm_ködést jelenti, valamint 
gazdasági és politikai nyomásgyakorlást a rezsim megdöntése érdekében. Ez az elképze-
lés azonban az országstratégiai dokumentumot figyelmen kívül hagyja, illetve a hagyo-
mányos Kuba-politika elvei ellenében cselekszik, ezért kevéssé valószín_. 

A közös álláspont jegyében a változatlanság, mozdulatlanság politikáját viszont nem 
célszer_ gyakorolni, bár ez kevésbé követel konszenzust, mint a bármely irányba történQ 
elmozdulás. Azonban már így is cselekvésképtelenséggel vádolják az Uniót, amit nem 
lenne szerencsés a stagnáló politikával még jobban megerQsíteni. 
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A párbeszéd elmélyítése és a növekvQ mérték_ együttm_ködés a kubai kormánnyal va-
ló tárgyalások elQmozdítását, és az emigráns közösség egy – egyre kisebb - részével való 
kapcsolatok megszakítását jelentené, amely nemzetközi rosszallást váltana ki. Ez többek 
közt a demokráciáért és emberi jogokért vívott harc eddigi erQfeszítéseit vonná kétségbe, 
valamint demoralizálná Kuba belsQ békés ellenzékét és civil társadalmát. 

A legvalószín_bb a fQ elvek megtartása és a kormány, valamint az emigráns közössé-
gek közötti lavírozás. Rendszeres segélyszállítmányok és a civil társadalom fejlesztését 
célzó párbeszéd, a kubai vezetés folyamatos megfigyelése és intézkedéseinek értékelése, 
illetve korlátozott megszorító lépések jellemzik ezt a megközelítést. 

A kezdetben áttörésnek nevezett országstratégiai program után jogosan bírálják az EU-t 
tehetetlenséggel az elemzQk és a közeledés propagálói, hiszen az önálló, egyelQre még 
soft Kuba-politikát folytató közösség víziója jobb- és baloldali hangokat is kielégített. 

A megtorpanás oka azonban jelenleg nem Raúl Castro kormányának lépéseiben ke-
resendQ, hiszen az elmúlt években realizált gazdasági és a pártot érintQ reformok bár 
fokozatosak, de biztatóak és a nemzetközi közösség elismerésére méltóak. A 21. század 
Európai Uniója a saját, belsQ kihívásaira keresi a választ, közösségi válsághelyzetet kezel, 
ezért amíg ezeket a problémákat nem orvosolja, és nem stabilizálja a rendszert, nincsen 
kapacitása más, nem nagyhatalmi érdekeket veszélyeztetQ ügyeket napirendre venni.

JEGYZETEK

1 People in Need Foundation: Cuba-Europe 
Dialogues. Prága, 2006. május, 1. sz. p. 4.

2 A poszt-szocialista államokkal való kereskedelem 
mintegy 15%-ra csökkent. 

3 Erismann, Michael H.-Kirk, John M. (szerk.): 
Cuba’s Foreign Relations in the Post-soviet 
World. University Press of Florida, USA, 2002, 
p. 89–90.

4 Anderle Ádám: Kuba története. Akkord Kiadó, 
Budapest, 2004, p. 177–178.

5 Haass, Richard N. (szerk.): Transatlantic 
Tensions: The United States, Europe and Problem 
Countries. Brookings Institution, USA, 1998 p. 
37.

6 Uo. p. 13-17.
7 A törvény III. cikke felhatalmazta a kártérítés 

nélkül kisajátított vagyonú amerikai tulajdono-
sokat, hogy az Egyesült Államok bíróságain be-
perelhetik azokat a külföldi vállalatokat, amelyek 
az államosított javakkal kereskednek vagy azo-
kba fektetnek be. Meggátolta más országoknak 
a Kubától vásárolt cukor és származékainak 
az Amerikában való értékesítését, valamint a 
IV. cikk megtagadta a külföldi vállalatok rész-

vénytulajdonosaitól és cégek tisztviselQitQl a 
belépQvízumot.

8 Chadwick, Ian: The History of Cuban-American 
Relations. Internet: 
http://www.ianchadwick.com/essays/cubahistory.
html, letöltés ideje: 2011. január 16.

9 Leon Brittan biztos tett a legtöbbet azért, hogy 
a Világkereskedelmi Szervezetben ne legyen 
összeütközés az Unió és az Egyesült Államok 
között.

10 A kisajátított javakat rögzítQ nyilvántartás létre-A kisajátított javakat rögzítQ nyilvántartás létre-
hozását kezdeményezték, így könnyebben azo-
nosítani tudták az ilyen területeken befektetQket, 
illetve az ezen javakkal kereskedQ vállalatokat. 
(Haass i. m. p. 21–39.)

11 Közös álláspont (1996. december 2.), amelyet 
a Tanács az Európai Unióról szóló szerzQdés 
J.2. cikke alapján fogadott el Kubáról.

12 Cameron, Fraser: The European Union and Cuba. 
National Press Club, Washington, 2000. február 
24. p. 1–2.

13 Morley, Morris H. – McGillion, Chris: Unfinished 
Business: America and Cuba After the Cold 
War, 1989-2001. Cambridge University Press, 
Egyesült Királyság, 2003.



SZARKA EVELIN: AMERIKA „TRÓJAI FALOVA”? 93

14 Aszimmetrikusan eltörölték az Európai 
Közösségekbe irányuló mezQgazdasági és ipari 
termékeket sújtó vámokat, fejlesztési segély-
alapot hoztak létre a fejlQdQ országok számára, 
illetve létrejött az exportból származó bevételek 
stabilizálását szolgáló alap (Stabex), valamint a 
bányászati kitermelés csökkenése esetén támoga-
tást biztosító Sysmin. 

15 Granell, Frances: Cuba y la Unión Europea: del 
encuadre latinoamericano al ACP caribeño. In: 
Revista Española de Desarrollo y Cooperación 
No. 3., Madrid, 1998.

16 Haass i. m. p. 40.
17 Mouradian, Anne-Marie: EU-CUBA: renewing 

the dialogue. In: The Courier ACP-EU. 2001. 
szeptember–október p. 7.

18 sok h_hó kevés pénzért
19 Erisman-Kirk i. m. p. 102–106.
20 AP: Cuba to Renew Request to Join Aid Pact. In: 

Miami Herald, 2002. december 9.
21 Amerikát is bírálja ezért a közösség.
22 Cameron i. m. p. 3.
23 EU Relations with Cuba. Az Európai Unió hon-

lapja. Internet: 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / c o m m / d e v e l o p -
m e n t / b o d y / c o u n t r y / c o u n t r y _ h o m e _
en.cfm?cid=cu&status=new, letöltés ideje: 2012. 
október 10.

24 The European Union and Cuba: Solidarity or 
Complicity? Fifth Report on Cuba, Pax Christi 
Hollandia, 2000 p. 1–11.

25 Kuba fél évszázada nem látott ekkora pusztítást: 
a hurrikán kb. 1,8 Md dollár kárt okozott, amihez 
képest az EU sürgQsségi segélye csak a legszük-
ségesebb gyógyszerekre és orvosi eszközökre 
volt elegendQ. Ezért katasztrófa-elhárítás céljából 
további 920 000 eurót különítettek el Kuba 
számára a karibi térség regionális programja 
keretén belül. 

26 Erisman-Kirk i. m. p. 104–105.
27 A relációk további romlását eredményezte a 

2002 májusában Oswaldo Payá Sardiñának ítélt 
Szaharov-díj a Gondolat Szabadságáért. A Varela 
Project alapítója a kubai népnek köszönte meg, 
hogy elnyerhette ezt az elismerést. (Chadwick i. 
m.)

28 Európai Unió Tanácsa: Relations with Latin 
America. Cuba. In: Bulletin EU 6-2002, Brüsszel, 
2003. február 25.

29 Ezek többek között: az emberi jogok és a de-Ezek többek között: az emberi jogok és a de-
mokrácia tiszteletben tartása, a kubai lakosság 
életszínvonalának növelése, a fenntartható gaz-
dasági növekedés elQmozdítása.

30 Általános Ügyek Tanácsa: A közös álláspont XII. 
felülvizsgálata. 2002. december 12.

31 Az Európai Bizottság fejlesztési és humanitárius 
segélyezési biztosa, Poul Nielson március 10–14. 
közötti ötnapos kubai útja során nyitotta meg 
ünnepélyesen a képviseletet. (Európai Tanács: 

Commissioner Poul Nielson to visit Cuba. 2003. 
március 7.)

32 Állami Hírügynökség, Kuba. Internet: http://
www.ain.cu/2004/marzo/25cmconferencia.htm, 
letöltés ideje: 2010. április 4.

33 EFE: Acusan a la Unióna Europea de plegarse 
a Estados Unidos. In: El Nuevo Herald, 2003. 
június 7.

34 Erisman-Kirk i. m. p. 108–109.
35 Chadwick i. m.
36 Havana halts EU „cocktail wars”. BBC, 2005. 

január 4. Internet: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4144305.
stm, letöltés ideje: 2012. augusztus 23.

37 Klepal, Jakub: EU Common Postion on Cuba: 
Alternatives and Recommendations. Pontis 
Foundation, Prága, 2006, p. 4.

38 Gortázar–Montaner–Riva–Bernal et al: 
Democracia, Desarrollo Y Sociedad Civil En 
Cuba: La Union Europea Frente Al Problema 
Cubano. Aduana Vieja, Madrid, 2004, p. 91–92.

39 Amnesty International: CUBA. Ongoing reper-
cussions of the crackdown. London, 2003.

40 Erisman-Kirk i. m. p. 111–112.
41 Pontos adatok nem állnak rendelkezésre a be-Pontos adatok nem állnak rendelkezésre a be-

fektetett összeget illetQen, ugyanis a két kor-
mány nem hozza nyilvánosságra ezeket az infor-
mációkat, valószín_leg az USA esetleges meg-
torló intézkedései miatt. (Dalman, Ashley: The U. 
S. and the EU: Arm Wrestling over Cuba. COHA, 
2006. május. 12. p. 2.)

42 Ekkor még a szomszédos országokban is hiányzik 
ez az alapvetQ gesztus: a moldovai Kisinyovban 
és a belorusz Minszkben sincs uniós képviselet.

43 Václav Havel, volt csehszlovák és cseh elnök 
a kubai keménypolitika híve volt. Számos kez-
deményezést indított a kubai rezsimmel való 
jó viszony kialakításának megakadályozására: 
fQ érve a kommunizmusban gyökerezett. Mint 
mondta, a totalitarizmust megtapasztalt államok 
feladata, hogy az ilyen sorsra jutott országoknak 
segítsenek felszabadulni a zsarnokság uralma alól. 
Az Európai Uniónak mint az egyik legerQsebb 
demokratikus intézménynek sehol a világon nem 
szabad az elnyomó uralmat hallgatólagosan elis-
merni politikájával. (Havel, Václav: EU and 
Cuba: Freedom vs. appeasement. 2005. január 
28. Internet: http://www.vcrisis.com/index.php
?content=letters/200501280940, letöltés ideje: 
2012. október 20.)

44 Knigge, Michael: Cuba-EU Relations Warming 
Up. In: Deutsche Welle, 2005. január 5.

45 Nemcsak a tagállamok között feszülnek ellen-Nemcsak a tagállamok között feszülnek ellen-
tétek, hanem az európai baloldal és jobboldal is 
különbözQ álláspontot képvisel a parlamentben. 
Az EU Kuba-politikájára ezeknek a csoportoknak 
a befolyásoló ereje is nagy hatással van, ám 
a terjedelmi korlátok miatt ennek elemzésétQl 
eltekintek.



94  SZARKA EVELIN: AMERIKA „TRÓJAI FALOVA”?

46 Európai Parlament: Motion for a Resolution. 
2006. január 25., ill. Bulletin EU 1/2-2006 
Human Rights.

47 A többi, hatástalan és deklaratív jelleg_ ha-A többi, hatástalan és deklaratív jelleg_ ha-
tározat is hasonló színezet_ volt. A 2010-es 
(RSP/2010/2592) például élesen bírálta a kubai 
vezetést a bebörtönzött, éhségsztrájkot folytató 
politikai b_nökért 36 év fogságra ítélt Orlando 
Zapata Tamayo halála miatt, aki a kubai or-
vosi stáb erQfeszítései ellenére meghalt. Tamayo 
a Forradalom Washington által támogatott és 
irányított ellenzékének prominens alakja volt: 
a rablás és a csalás b_ncselekményeit támadó 
berepülések követték a kubai ítélet szerint.

48 Pl. a Kubai Szolidaritás Páneurópai 
Konferenciáján, 2006. május 9-én, Bécsben.

49 Rodriguez, H. P.: The Cotonou Agreement and 
Cuba’s possible entry. In: Revista de Estudios 
Europeos, 60. szám, 2002. január–április p. 19.

50 A világ országait a várható élettartam, az 
írástudás, az oktatás, valamint az életszínvonal 
alapján hasonlítja össze.

51 Wary partners; Cuba and the EU. In: The 
Economist, 2003. március 15. p. 57.

52 Tzivelis, Vassiliki: The European Union’s 
Foreign Policy Towards Cuba: It Is Time to Tie 
the Knot. Jean Monnet/Robert Schuman Paper 
Series Vol. 6. No. 7., 2006. március p. 1–25.

53 Franciaország és Nagy-Britannia.
54 Különösen Franciaország és Lengyelország.
55 A 27 kubai önkormányzat részvételével 2009-

ben, az UNDP-vel közösen elindított PALMA 
program (Programa de Apoyo Local a la 
Modernización del sector Agropecuario en Cuba) 
már a fenti célokat szolgálta. A cél megvalósu-
lása kizárólag az elQre nem látható meteorológiai 
jelenségektQl, környezeti katasztrófáktól és - a 
kubai kormány további elkötelezettségétQl függ.

56 Ritter, Archibald R.M.: Cuba’s Economic 
Reorientation. In: Cuba in Transition – 11. sz. 
Association for the Study of the Cuban Economy, 
Washington, 2001 p. 3–18.

57 Kubai Köztársaság – Európai Unió – 
Országstratégia és Nemzeti Indikatív Program 

2011–2013, p. 1–74.
58 Solti Ágnes: Nincs megelégedve Kubával az EU. 

In: KitekintQ.hu, 2010. október 27.


