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Szarka Evelin:  

A floridai kubai közösség hatása az Egyesült Államok Kuba-politikájára 

és az elmúlt húsz év amerikai elnökválasztásaira 

 

Politikai befolyása miatt csak a 20. század közepétől értékelődött fel az Amerikai Egyesült Államokban élő, 

1,9 millió kubai emigráns szerepe, akik jogi és logisztikai reformok szorgalmazásával gyakorolnak nyomást 

a kubai vezetésre és az USA elnökeire. Előbbire az északi szomszéd szigorúbb és nem megalkuvó 

politikájának támogatójaként, utóbbira pedig a választások alkalmával, hiszen a számottevő kubai 

közösség segítségével a népes Florida állam akár az elnök sorsáról is dönthet.  

Jelen tanulmány az elmúlt húsz év, azaz a „rendkívüli állapot békében” speciális időszaka során 

lezajlott amerikai elnökválasztásokat veszi sorra, miközben ismerteti az elnökök regnálása alatt véghezvitt 

vagy befagyasztott intézkedéseket, valamint rámutat arra, hogy a választási kampányok közben, a 

szavazáskor vagy éppen az egyes elnöki ciklusokban érezhető a tevékenységük hatása. Fő célja, hogy 

igazolja vagy cáfolja a vélekedést, miszerint a kubai közösség az Egyesült Államok kül- és Kuba-

politikájának egyik aktív alakítója, amelyet a mindenkori vezetésnek figyelembe kell vennie. 

 

 

A kubai emigráns közösségek és a szigetállam közötti kapcsolatok történelme több száz 

évre nyúlik vissza, ám a politikai befolyásuk miatt csak a 20. század közepétől 

értékelődött fel az Amerikai Egyesült Államokban élő bevándorlók szerepe.1 Az 

Egyesült Államokban a 21. században körülbelül 1,9 millió kubai származású ember él, 

ők a latin populáció csekély, mintegy 3,5-4 százalékát teszik ki a 2011-es népszámlálási 

adatok szerint.2 A közösség kétharmada Floridában él, de százezres csoportok 

találhatóak New Jersey-ben, New York-ban, Kaliforniában és Texasban is. A 

bevándorlási politikának köszönhetően 60 %-uk már amerikai állampolgár, míg a többi 

                                                 
 Szarka Evelin a Pécsi Tudományegyetem politikatudományi doktorandusza, fő kutatási területe Kuba nemzetközi 

helyzete az USA és az EU külpolitikájának ütközőzónájában, illetve – egy hosszabb kint tartózkodásnak 

köszönhetően – a Szingapúrban és Indonéziában lejátszódó politikai és gazdasági változások elemzése. Jelenleg a 

Miami Egyetem ICCAS Kuba-kutató intézetének szakmai támogatásával végez kutatásokat, és a 2013-as év végén 

megjelenő Kubával foglalkozó könyvén dolgozik. 
1 Az Amerikába vándorlás kezdetét a kubaiak szimbolikusan 1823-tól datálják, amikor Félix Varela a Thorndike 

fedélzetén a spanyol uralkodó, VII. Ferdinánd haragja elől Amerikába menekült. A kubai széleskörű autonómiáért 

küzdő pap ideiglenes állomásnak tekintette New Yorkot, ám soha nem tért vissza szülőföldjére. (Guillermo J. Grenier: 

„The Establishment of the Cuban American Community”. FIU College of Arts & Sciences, 2007. június 6. 

http://casgroup.fiu.edu/pages/docs/1730/1270141051_Report.pdf, internetről letöltve: 2012. április. 26.) 
2 „Caribbean-American Heritage Month: June 2013” U. S. Census Bureau News, 2013. június 10. 

http://www.census.gov/newsroom/releases/pdf/cb13ff-16_caribbean.pdf , internetről letöltve: 2013. június 11. 



Szarka Evelin: 
A floridai kubai közösség hatása az Egyesült Államok Kuba-politikájára és 

az elmúlt húsz év amerikai elnökválasztásaira   
 
 

 

Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 
X. évfolyam 2013/1. szám 

www.kul-vilag.hu 
- 40 - 

 

latin-amerikai államból érkezők csupán 26 %-a mondhatja ezt el magáról.3  Bár az 1980 

előtt és után érkezettek jellegzetességei eltérnek, a kubai közösség jól 

megkülönböztethető a többi spanyolajkú közösségtől  a gazdasági motivációk mellett 

a disszidálás fő oka továbbra is a fennálló politikai rendszer.  

A kölcsönös tisztelet, a dialógusra való hajlandóság kialakulásának hiányában 

óriási szerepet játszik a két állam kormánya. Az amerikai kubaiak jogi és logisztikai 

reformok szorgalmazásával gyakorolnak nyomást a Comandantéra és az USA elnökére. 

Előbbire az északi fél szigorúbb és nem megalkuvó politikájának támogatójaként, 

utóbbira pedig a választások alkalmával, hiszen a számottevő kubai közösség 

segítségével a népes Florida állam akár az elnök sorsáról is dönthet. Vajon az elfogult 

spanyolajkú elemzők torzításai azok a tanulmányok és statisztikák, amelyek a kubai 

közösség politikaformáló szerepét hivatottak alátámasztani, vagy valóban 

megkerülhetetlen tényező az USA Kuba-politikájának alakításában a bevándorlók 

csoportja? 

Jelen tanulmány az elmúlt húsz év, azaz egy speciális időszak, az úgynevezett 

„rendkívüli állapot békében”4 (Período especial en tiempo de paz) során lezajlott 

amerikai elnökválasztásokat veszi sorra, miközben ismerteti a kormányfők regnálása 

alatt véghezvitt vagy befagyasztott reformokat, valamint rámutat arra, hogy a 

választási kampányok közben, a szavazáskor vagy éppen az egyes elnöki ciklusokban 

érezhető-e a kubai amerikaiak tevékenységének a hatása. A hazai, tudományos, 

kimondottan a fenti témát taglaló szakirodalom meglehetősen kevés5, illetve más 

országok diplomáciájának és külpolitikájának csekély hatása van az ismertetett 

folyamatokra; ezért az írás elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban megjelent 

forrásokat vizsgálja és használja fel. Fő célja, hogy igazolja vagy cáfolja a vélekedést, 

miszerint a kubai kis közösség az amerikai kül- és Kuba-politikájának egyik aktív 

alakítója, amelyet a mindenkori vezetésnek figyelembe kell vennie. 

                                                 
3 „Cubans in the United States”. Pew Hispanic Center, 2006. augusztus 25. 2-3. o 
http://pewhispanic.org/files/factsheets/23.pdf, internetről letöltve: 2013. június 10. 
4 Anderle Ádám: Kuba története. Akkord Kiadó, 2004. 165. o.  
5 A téma az elismert magyar Latin-Amerikával és az Amerikai Egyesült Államokkal foglalkozó szakemberek fő 
kutatási területén kívül esik, ezért érintőlegesen tárgyalják a kubai amerikaiak helyzetét. 

http://pewhispanic.org/files/factsheets/23.pdf
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A speciális időszak amerikai–kubai bilaterális kapcsolatainak legfontosabb 

előzményei 

Kubai szocializmus, amerikai embargó 

Kuba 1959-ben szocialista államként definiálta önmagát.6 Míg ez évben Washingtonban 

Fidel Castro így nyilatkozott az Amerikai Lapkiadók Szövetségének: „ami a 

kommunizmust illeti, csak azt tudom mondani: nem vagyok kommunista, és a 

kommunistáknak nincs elég erejük arra, hogy meghatározó tényezők legyenek az 

országomban”, 1961-ben már a következőket mondta: „marxista-leninista vagyok, és 

marxista-leninista leszek életem utolsó napjáig”.7 Nem nevezte magát kommunistának, 

ám a hatalom kézben tartására koncentrálva taktikusan közeledett az szovjetekhez. Ezt 

nemcsak Castro személyes ideológiájának alakulása eredményezte, hanem erős 

érdekek is fűződtek ehhez a lépéshez: a kubai államfő segélyeket, kedvezményes 

hiteleket és kereskedelmi egyezményeket remélt a szovjetektől, valamint azt, hogy ez 

által növekszik presztízse és Kuba térségben betöltött szerepe – lévén egy távoli 

nagyhatalom szövetségese. A szovjetek is hasonlóképp gondolkodtak: ezért tették meg 

a kezdő lépést a karibi állam felé, azonban ők elsősorban az Egyesült Államok hatalmi 

ellensúlyaként vetették meg lábukat a szigeten.  

A kubai-szovjet közeledés, a kubai forradalom ellenségei ellen indított 

szubjektív perek, az USA-tulajdonban lévő földek kártalanítás nélküli kisajátítása, és a 

forradalom mint követhető példa a latin-amerikai államok számára érzékenyen 

érintette az Egyesült Államokat. 1960. október 20-ára a turizmus betiltásával, illetve az 

élelmiszerek és gyógyszerek kivételével mindennemű kereskedelmi kapcsolat 

megszüntetésével gyakorlatilag megszakadtak a gazdasági kapcsolatok a két ország 

között.8  

Az Eisenhower-kormányzat kezdetben elutasította a keményvonalas politikát, 

de a szenátusban már a kommunizmus előretörése által okozott aggodalomnak adtak 

hangot a képviselők.9 1960. március 17-én az elnök jóváhagyta kubai emigráns 

csoportok titkos katonai kiképzését Guatemalában és Nicaraguában, majd 1961 

                                                 
6 Tizenhat év telt el a forradalom óta alkotmány nélkül, míg a karibi állam 1976. február 24-től hatályos (1992-ben 

és 2002-ben módosított) alkotmánya hivatalosan is kinyilvánította, hogy a köztársaság „szocialista állam, melyet José 

Martí elvei és Marx, Engels és Lenin politikai ideológiái vezérelnek”. De facto kommunista pártállam, de iure pedig 

„független és szuverén szocialista munkásállam, egységes és demokratikus köztársaság formájában megszervezve”. 

(„Constitución de la República de Cuba”. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 2002. 

http://www.gacetaoficial.cu/CONSTITUCION%20DE%20LA%20REPUBLICA(ultima%20version).zip, internetről 

letöltve: 2012. november 22.) 
7 Juanita Castro: Fidel Castro magánélete. DUNA International Könyvkiadó Kft., 2010. 249-250. o. 
8 Kanyó András: Latin-Amerika jövője. Ifjúsági Lapkiadó, 1979. 80-100. o. 
9 Thomas M. Leonard: Fidel Castro élete. Sirály! Kiadó, 2005. 56-59. o. 
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januárjában megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Kubával, és április 25-én teljes 

gazdasági embargót hirdetett Castro államával szemben. A Disznó-öbölbeli kudarcot és 

a rakétaválságot követően J. F. Kennedy Kuba politikai elszigetelését tűzte ki célul. 

Miután 1962-ben az uruguayi Punta del Estében megrendezett Amerikai Államok 

Szervezetének (Organization of American States - OAS) konferenciáján sikerült elérnie, 

hogy kizárják a karibi országot az amerikai államok közötti rendszerből,10 leálltak az 

élelmiszer- és gyógyszerszállítmányok is.11 1963-ban betiltottak minden Kubába 

irányuló pénzügyi- és valuta-tranzakciót.  

A Kennedy utódja, Lyndon B. Johnson (1963-69) által rendezett washingtoni 

OAS-találkozón, 1964-ben az USA elfogadtatta a kötelező gazdasági szankciókat Kuba 

ellen a latin-amerikai államok körében is.12 Az új elnök felismerte, hogy az emigráns 

fegyveres szervezetek támogatása csak Castro népszerűségének kedvez és a kubai 

nacionalizmus növekedéséhez vezet, így betiltott minden ilyen jellegű akciót.13 

„Rendkívüli állapot békében” 

Az ezt követő két évtizedben az USA külpolitikája a Szovjetunióval kibontakozó 

hidegháborúra és fegyverkezési versenyre, a vietnami háborúra (1965-73),14 valamint 

az 1983-ban indított védelmi kezdeményezésre, az úgynevezett Strategic Defense 

Initiative15-re fókuszált, így Kuba kérdését sem tárgyalta részletesen az amerikai 

kormányzat. 

A hidegháború végével és a Szovjetunió felbomlásával azonban ismét 

napirendre kerülhetett a karibi állam ügye, ugyanis a szovjet blokk szétesése az 

ideológiai támogatás, valamint a gazdasági segélyek és a hitelek megszűnését jelentette 

Kuba számára. 1991-ben a gazdaság mélypontra zuhant, az import 75%-át és az export 

95%-át érintette a változás16, mivel a kereskedelem 85 %-át a Kölcsönös Gazdasági 

Segítség Tanácsával (KGST) bonyolította Kuba. A szovjet olajszállítmányok hirtelen 

megszűnése beláthatatlan következményekkel járt a gazdasági életben, hiszen a Kuba 

által használt energia 90 %-át biztosította a világpiacinál alacsonyabb áron Moszkva 

                                                 
10 Az Amerikai Államok Szervezete Szociális és Gazdasági Tanácsának egy latin-amerikai közös piac kialakításának 

gondolatát vetette fel, és egy 30 milliós segélycsomag létrehozását javasolta. Ez a Szövetség a Haladásért (Alliance 

for Progress) nevű program. (Leonard: i. m. 66. o.)  
11 Salgó: i. m. 239. o. 
12 Bolívia, Chile, Mexikó és Uruguay elutasították, Venezuela tartózkodott. 
13 Leonard: i. m. 85-87. o. 
14 Az 1964. augusztus 2-i tonkini-öböli incidens után nyíltan szerepet vállalt az USA Dél-Vietnam oldalán. Az Egyesült 

Államok az 1973-as párizsi megállapodással fejezte be a háborút. (Horváth Jenő (szerk.): Világpolitikai lexikon. Osiris 

Kiadó, 2005. 629-630.) 
15 A világűrbe telepítendő rendszer azelőtt megsemmisíti az állam ellen indított atomrakétákat, mielőtt azok 

megközelítik az Egyesült Államok területét. 
16 Anderle: i. m. 166. 
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Castro államának. 1991 végén Gorbacsov kivonta a háromezer fős szovjet kontingenst 

Kubából, amely inkább szimbolikus jelentőségű, mint létfontosságú volt a karibi állam 

számára. Egy évvel később a hadi felszerelésre és a kiképzésre szánt forrásokat is 

csökkentették, és kilátásba helyezték, hogy a fenti eszközöket ezentúl kereskedelmi 

tranzakciók során kell a szigetállamnak megvásárolni Oroszországtól. Az érvényben 

lévő programokat befagyasztották, és moratóriumot rendeltek el az újabb 

megállapodásokat illetően.  

Az Egyesült Államok a keleti blokk felbomlása után mérlegelte, hogy Kuba 

milyen mértékű fenyegetést jelent számára, hiszen a kis karibi állam már nem a nagy 

ellenlábas stratégiai fegyvere, nem támogat sem katonailag, sem ideológiailag 

fegyveres felkeléseket, felszabadító mozgalmakat a világ más pontjain. Az USA 

felismerte, hogy már nem alkalmazhatók az eddigi elemek, a sziget nem jelent 

potenciális veszélyforrást: új Kuba-politikára van szükség.17 A viszony normalizálását 

tűzte ki célként, hiszen a hidegháború vége a nemzeti biztonságpolitikát is átalakította, 

így a karibi prioritásokat is újra kellett definiálni.18 

George Bush kormánya idején (1989-1993) viszonylag kevés konfliktus adódott 

a két ország relációiban; a következő években megnőtt a nem-kormányzati szervezetek 

(NGO) és más nyomásgyakorló szervezetek jelentősége az USA Kuba-politikájának 

alakításában, ami a gazdasági és diplomáciai kötelékek újragondolását szorgalmazta.19 

Ebben pedig óriási szerepet kapott a kubai amerikai közösség nyelvismerete, 

személyes tapasztalatai és szaktudása, illetve politikai szerepvállalása és 

küldetéstudata. 

A földrajzi közelség és a szoros rokoni szálak miatt elsősorban a floridai kubaiak 

szálltak síkra a két állam viszonyának normalizálásáért, miután látták, hogy a 

szankciókkal terhelt politika nem bizonyult eredményesnek. Az amerikai elnökjelöltek 

és a már hatalmon lévő vezetők nem hagyhatták figyelmen kívül az emigráns 

közösségek tevékenységét, hiszen átgondolt, tudatos propagandájuk minden esetben 

óriási sajtóvisszhangot váltott ki nemzetközi téren, illetve a politikai preferenciák 

változásával egy látszólag kis lélekszámú populáció megnyerése is döntőnek 

bizonyulhatott a választások alkalmával. 

                                                 
17 Richard N. Haass (szerk.): Transatlantic Tensions: The United States, Europe and Problem Countries. Brookings 

Institution, 1998. 7. o. 
18 Wayne Smith: Our Cuba Diplomacy: A Critical Reexamination. Center for International Policy, 1994. 
19 Michael H. Erismann - John M. Kirk (szerk.): Cuba's Foreign Relations in the Post-soviet World. University Press 

of Florida, 2002. 306. o. 
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Bevándorlás a forradalom utáni évtizedekben 

A kubai kivándorlás első nagyobb hulláma Fidel Castro hatalomra kerülése után, az 

1959-62-es években indult el: ebben az időszakban elsősorban felső- és felső-

középosztálybeli szakemberek (kb. 250 ezer fő) hagyták el a szigetet. Az 1965 és 1974 

közötti években már szabályozott formában szállították a „szabadság járatok” az 

Egyesült Államokba a közép- és a munkásosztály tagjait (kb. 300 ezer főt); az 1966-os 

Cuban Refugee Adjustment Act mérlegelés nélkül kénytelen volt befogadni a Kubából 

érkezőket, hiszen semmi esetben sem fogadta vissza őket az anyaország.20 Később a 

mindennapi élet nehézségei egyre több kubait késztettek hazájuk elhagyására. A 

kommunista vezetés szemében az országot elhagyók megítélése lassan megváltozott, 

amit jól jelzett, hogy a korábban gusanosnak (férgek, lárvák) megbélyegzett 

kivándorlókból lepkék, a traidoresből (árulók) pedig trae dólares (dollárhozók) lettek a 

kubai spanyol szóhasználatban.21 A harmadik – eddig legvegyesebb – hullám a 

nyolcvanas években indult meg: az 1980-as marieli kikötőnyitás során állami 

engedéllyel hagyhatták el az országot az emigrálni vágyók.  

Az 1990-es években a megváltozott nemzetközi hatalmi viszonyok miatt az 

amerikai kormányzat napirendre tűzte Kuba kérdését; így a gazdasági válság, valamint 

a kubai szocializmus miatt elvándorló kubaiak ügyét is meg kívánta oldani az Egyesült 

Államok.  

1994. szeptember 9-én az USA és Kuba kétoldali megállapodást kötött a 

migráció biztonságos, legális és szabályozott kereteiről, amelynek értelmében egyrészt 

a tengeren elfogott kubaiakat az Egyesült Államok harmadik országbeli táborokba 

szállítja, másrészt az illegális migráció és embercsempészet ellen közösen lép fel a két 

ország. Az önként hazatérést választókat a karibi állam visszafogadja, és erőfeszítéseket 

tesz az elvándorolni kívánók meggyőzésére, hogy ne hagyják el a sziget területét, 

ugyanis az Egyesült Államok évente maximum 20 000 főt hajlandó befogadni. Még 

ebben az évben felállították Kubában a külügyminisztérium konzuli ügyekért és a kubai 

származású rezidensekért felelős irodáját, és nemzetközi fórumsorozatot indítottak el 

a migráció témakörében.  

A következő megállapodás 1995. május 2-án született, amely a guantanamói 

bázison fogva tartott mintegy 33 000 fő ügyének megoldását szolgálta. Ezen kubai 

személyek humanitárius okokra hivatkozva beléphettek az Egyesült Államokba, míg az 

amerikai menekülttáborokba szállított kubaiakat repatriálták. A szigetállam vezetése 

garantálta a visszatérők sértetlenségét, az embercsempészek súlyos börtönbüntetés 

                                                 
20 „Cubans in the United States”. 2. o. 
21 Juan Antonio Blanco (szerk.): The Cuban Diaspora in the 21st Century. Cuban Research Institute, Florida 

International University, 2011. 25. o. 
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elé néztek. A menekültstátuszt elnyerők harmadik országokban kaptak letelepedési 

engedélyt: Spanyolország, Venezuela, Ausztrália és Nicaragua fogadta be őket.22 1994 

óta kétévente három vízumsorsolást tartottak, amelyekkel hathónapos tartózkodási 

engedélyt nyerhettek a szerencsések és családjaik.23  

1995-től évente 20 ezer fő érkezik legálisan Kubából; ezen a kvótán felül a wet-

feet, dry-feet-politikát folytatja az amerikai kormány, amely szerint, ha egy menekültet 

a két országot elválasztó vizeken fognak el a hatóságok, azt hazatoloncolják vagy egy 

harmadik országba viszik menekültként. Amennyiben bármilyen módon partot ér a 

bevándorló, lehetőséget kap az Egyesült Államokban maradásra, hogy tartózkodási, 

illetve letelepedési engedélyért folyamodhasson. 

A bevándorló közösségek fő jellemzői 

A két ország közötti vándorlás egyirányú az USA felé, nincs körkörös migráció; az itt 

élők anyaországhoz fűződő transznacionális szálai nem hivatalosak, erősen 

korlátozottak; a kettős állampolgárság tiltása, valamint a nem Kubában élők választási 

és választhatósági jogának hiánya pedig tovább súlyosbítja a helyzetet. Kuba 

érdektelen a diaszpórákkal szemben, lemond a külföldön élőkről: a más 

állampolgárságot felvevők automatikusan elvesztik a kubait, továbbá a kubai 

magántulajdon és vállalkozásalapítás, illetve a belföldi politikai folyamatokban való 

részvétel jogát is.  

Az Egyesült Államokban a kubaiak idősebbek, iskolázottabbak, és magasabb a 

havi átlagjövedelmük a többi latin-amerikai bevándorló közösséghez viszonyítva.24 A 

bevándorlást a közösség kevesebb, mint fele tartja súlyos társadalmi problémának, 

amely jóval kisebb arányt mutat, mint a többi latin csoport körében. A hazájukért küzdő 

és politikai jogaiktól megfosztott, magukat exile-nak (száműzöttnek, menekültnek) 

nevező kubaiak aktívabbak helyi, állami és szövetségi szinten is, mint a más az Egyesült 

Államokban élő latin közösségek tagjai.25 A floridai törvényhozás képviselőházában a 

tizenhárom hispán származású képviselő közül mindössze kettő nem kubai 

származású26, az Egyesült Államok Kongresszusában hat kubai amerikai képviselő ül27, 

                                                 
22 2004-ig tartott a félévenkénti párbeszéd, amely az emberi jogi visszaaélések miatt keletkezett politikai feszültség 

miatt ez évben megszakadt. 
23 Ruth Ellen Wasem: Cuban Migration Policy and Issues. Congressional Research Service, 2006. 
24 „Hispanics of Cuban Origin in the United States, 2009”. Pew Hispanic Center, 2011. május 26. 

http://pewhispanic.org/files/factsheets/50.pdf, internetről letöltve: 2012. április 25. 
25 Természetesen van egy réteg, amely mereven elzárkózik az aktuálpolitikától, ők magukat emigránsoknak nevezik, 

és a jobb boldogulás reményében telepedtek le az Egyesült Államokban. 
26 Egy Puerto Ricó-i és egy spanyol származású. 
27 Blanco: i. m. 18. és 45. o. 
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a legjelentősebb lobbi, a Cuban American National Foundation pedig Washingtonban 

székel.  

A hazájukat sújtó embargó és az egyedi jellegzetességeket mutató amerikai 

külpolitika miatt politikai céljaikért önállóan szállnak síkra, nem működnek együtt a 

többi spanyol közösséggel. Nagy részük már tökéletesen beszél angolul és amerikainak 

vallja magát, bízik a szövetségi kormányban. A miami kubaiak legnagyobb csoportja 

konzervatív ideológiákat vall, ám a két kisebb, liberális csoport együttesen nagyobb 

szavazótábort képvisel. Alig harmaduk tartja magát republikánusnak, és nagyjából 

ekkora a demokrata közösség is. Érdekes, hogy a függetlenek aránya vagy ugyanekkora, 

vagy ez utóbbinál nagyobb az elmúlt évek közvélemény-kutatásai szerint.28 

Míg 1991-ben az USA-ban élő kubaiak csupán 40 %-a támogatta a kubai 

vezetéssel folytatott párbeszédet, napjainkra ez az arány ennek a másfélszeresére nőtt. 

Egyre több az optimista hang, már többen vannak az embargót ellenzők, az erőszakos 

akciókat elutasítók és a rendszeresen kisebb-nagyobb összegeket hazautalók; a 

visszatérni kívánók aránya rohamosan csökken.29 

Florida hinta-állammá válása és a kubai amerikaiak szerepének felértékelődése 

Florida hagyományosan republikánus állam: 1952 óta csupán három alkalommal30 

nyert demokrata jelölt az államban. Az elnökválasztásokon játszott szerepe az utóbbi 

húsz évben értékelődött fel igazán, ugyanis Bill Clinton felismerve a terület 

jelentőségét, 1992-ben az első demokrata jelöltként kampányolt Miami-Dade-ben, ahol 

ez évben még csak a kubai szavazatok 22 százalékát szerezte meg, ám ez az arány 1996-

ra már 35 százalékra nőtt.31 

 

„Low profile”-politika a Clinton-éra kezdetén 

A Clinton-adminisztráció öt fő nemzeti érdeket azonosított a Kubával szemben 

folytatott politikában: a demokrácia és a felelősség elve, amely az 

elszámoltathatóságon, transzparencián és az emberi jogok védelmén alapul; a szabad 

piac és a szabad kereskedelem expanziója; a kábítószer-kereskedelem elleni harc; az 

                                                 
28 „Cubans in the United States”. 6. o.  
29 Uo. 
30 1964, 1976, 1996. 
31 Rodolfo O. de la Garza-Louis DeSipio (szerk.): Awash in the Mainstream: Latino Politics in the 1996 Elections. 

Westview Press, 1999. 211-238. o. 
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illegális bevándorlás megfékezése; valamint a természeti környezet védelme. Érdekes, 

hogy a szocializmust, mint ideológiai veszélyt nem említette.32    

A Clinton-kormányzat első periódusában Kuba ügye nem kapott kellő hangsúlyt, 

hiszen fontosabb kérdések voltak napirenden az amerikai külpolitikában: az Észak-

Amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás (North Atlantic Free Trade Agreement – 

NAFTA) létrehozásának erőfeszítései33 és Haiti kérdése34 kötötte le a külpolitikai 

erőket.  

A kubai kormány tétova gazdasági reformjai sem vonzottak elég tőkést a világ 

más országaiból, akik talán hallathatták volna a hangjukat a kedvezőbb befektetői 

környezet kialakítása érdekében.35 A Kubát érintő döntések egy „low profile”-politika 

kozmetikázási kísérletei voltak. Alexander Watson Amerika-közi ügyekért felelős 

külügyminiszter-helyettes azonban egy külügyi bizottsági meghallgatáson kifejtette, 

hogy a békés átmenet szükségessége nemcsak a kubai társadalom érdeke, hanem az 

amerikaié is, mivel ha váratlanul összeomlik Castro rendszere, menekültek áradata 

özönli majd el az Egyesült Államok déli partjait.36  

Az 1990-es évekre Erisman és Kirk amerikai politológusok szerint négy fő 

lehetőség kínálkozott a Kuba-politika irányának megváltoztatására. Az első a status 

quón alapult, amely szerint nincs átfogó stratégia a politikai és gazdasági elszigetelésen 

kívül, a külpolitikát „eseti” megoldások vezérlik. A második a kubai rendszer 

megdöntése akár erőszakos eszközökkel, katonai beavatkozással, amelyet a 

keményvonalasok és a kubai amerikai emigráns közösség radikálisai láttak volna 

szívesen. A harmadik a konstruktív párbeszéd megindítása, az embargó enyhítése és a 

kormányközi kommunikáció erősítése, amely a demokráciát elősegítő óvatos 

reformlépésekkel járt volna. Ezt az álláspontot elsősorban NGO-k, nemzetközi 

segélyszervezetek és think tank-ek támogatták. A negyedik lehetőség a kapcsolatok 

normalizálása, amely a kubai szocializmust megtörni nem tudó blokád eltörlését vonta 

volna maga után, így az új környezetben szabadpiaci és demokratikus áramlatokkal 

                                                 
32 „Clinton Administration 1993-2000”. Presidential Decision Directives, 2001. 

http://www.fas.org/irp/offdocs/pdd/index.html, internetről letöltve: 2012. 05. 11. 
33 Az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás (North Atlantic Free Trade Agreement – NAFTA) 

szabadkereskedelmi övezet Kanada, Mexikó és az Amerikai Egyesült Államok között. Kanada és az USA 1989-ben 

írta alá az egyezményt, Mexikó 1994-ben csatlakozott. (Horváth: i. m. 451. o.) 
34 Az ENSZ BT 940. (1994) számú határozatában felhatalmazta a tagállamokat a haiti katonai junta megdöntésére, 

amelynek érdekében az USA nemzetközi koalíciót szervezett, és az Operation Uphold Democracy akció keretében 

húszezer amerikai katonát küldött az országba. (Horváth: i. m. 287. o.) 
35 Haass: i. m. 9-10. o. 
36 „Recent Developments in Cuba Policy: Telecommunications and Dollarization”. Hearing Before the Subcommittee on 

Western Hemisphere Affairs of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, One Hundred Third 

Congress, First Session, August 4, 1993. U. S. Government Printing Office, 1994. 
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találkozhatott volna a kubai nép. Tudósok és demokrata politikusok vallották 

magukénak ezt a nézetet.37  

 

Szigorú törvényekkel a kubai szocialista országgal kereskedő államok ellen 

Az Egyesült Államok elvetette a katonai beavatkozást, ám az embargón sem kívánt 

enyhíteni, ezért az évezred utolsó évtizedében a status quón alapuló eseti döntésekkel 

irányította Kuba-politikáját, és a Castro-ellenes kubai amerikai lobbik nyomására új 

eszközök bevetését választotta a kubai rendszer megtörése érdekében.38 Úgy vélték, 

hogy az embargó sújtotta ország a szovjet blokk felbomlása után már nem elég erős új 

politikai támadások kivédésére, ám időzített bombaként működhet a nyugati 

féltekén.39  A floridai kubaiak gyors és hatékony lépéseket követeltek. Még élt bennük 

a sértettség a „haza elvesztése” miatt, és feltétel nélkül, maximálisan bíztak az északi 

nagyhatalomban. (A fiatalabb, más nézeteket valló generáció ekkor még nem 

rendelkezett szavazati joggal, vagy annyira megcsömörlött a politikától Kubában, hogy 

már az USA-ban sem kívánt részt venni a Kuba-politika alakításában.) 

E politika eredményeként született a Torricelli- és a Helms-Burton törvény. 

Előbbit, a Cuban Democracy Act-et (CDA) Bob Graham és Robert Torricelli szenátorok 

javaslatára fogadták el 1992-ben. A XVII. cikk 1704-es bekezdése megtiltja az Egyesült 

Államok területén kívül működő leányvállalatok számára a Kubával folytatott 

kereskedelmet, és előírja, hogy a kubai kikötőket érintő hajók csak hat hónap elteltével 

köthetnek ki amerikai partoknál. E törvény alapján megvonhatták a Kubával tárgyaló 

országoktól az amerikai segélyeket. Az 1705-ös bekezdés a kubai népnek nyújtott 

támogatásról rendelkezik, valamint az emigráns közösségek Kubába küldött 

segélyeinek összegéről, illetve az élelmiszer- és gyógyszerszállítmányok szigorú 

ellenőrzéséről és szétosztásáról. A törvény harmadik országokra kiterjesztése miatt 

ütközik a nemzetközi joggal. Bush 1992. október 23-án ratifikálta, hogy megnyerje a 

floridai választókat. Az elnök nemzetbiztonsági szempontokat figyelembe véve 

felfüggeszthette a törvény rendelkezéseit, mivel ez nagymértékben sértette az Európai 

Unió, Kanada és Latin-Amerika érdekeit, a törvény értelmében ugyanis gazdasági 

                                                 
37 Erisman-Kirk: i. m. 307-308. o. 
38 1985-ben elindították a Radio Martít, majd később a TV Martít, amelyek az amerikai eszméket terjesztették 

Kubában, riportjaik emberi jogi visszaélésekről szóltak. Erősítették a meggyőződést, hogy eljön az idő, amikor 

szabad lesz az információáramlás a két ország között, stb. A fő cél a kelet-európai mintához hasonlóan a reformok 

belülről való megindítása volt. 
39 A latin-amerikaiak szimbolikus jelentőséget tulajdonítanak az egyedi utat választó, az amerikai dominanciának 

következetesen ellenálló kis országnak; a félteke deklaráltan szocialista államaként nagy jelentősége van más, 

hasonló berendezkedésű országok szempontjából, hogy hogyan viselkedik vele szemben a demokratizálódott 

nyugati világ. Ezen kívül az amerikaiak egy kubai típusú gazdasági rendszer kiépülését látják Venezuelában, és attól 

tartanak, hogy Hugo Chávez, majd Fidel Castro halála után a latin-amerikai baloldal irányítását Venezuela veszi át, 

amely gazdaságilag és a politikai szövetségeseit tekintve is erősebb, mint Kuba. 
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szankciókkal sújtották mindazon országokat, amelyek Kubával bármilyen 

kereskedelmi kapcsolatot létesítettek. 

Az 1994 novemberi kongresszusi választások után a republikánus többség 

elvetette a konstruktív párbeszéd és a normalizálódás szcenárióját, és félretette Kuba 

ügyét; de a másik oldalon lehetőség nyílt az emigráns közösségek hatékonyabb 

részvételére a politikában a konzervatív szenátorok támogatása által. Az ezt követő 

időszakban jól megfigyelhető a belügyek hatása a Kuba-politikára: New Jersey és 

Florida nyomásgyakorló csoportjai kedvükre alakították a washingtoni hivatalos 

álláspontot Kubával kapcsolatban.  

A Helms-Burton törvény (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act) Jesse 

Helms észak-karolinai és Dan Burton indianai szenátorokról kapta a nevét, akik 

javaslatára 1996-ban a Kongresszus további szankciókat fogadott el Kubára nézve. A 

jogszabály III. cikke felhatalmazta a Kubában kártérítés nélkül kisajátított vagyonnal 

rendelkező amerikai tulajdonosokat, hogy az Egyesült Államok bíróságain pereljék 

azokat a külföldi vállalatokat, amelyek az államosított javakkal kereskednek, vagy 

azokba fektetnek be. Meggátolta más országoknak a Kubától vásárolt cukor és 

származékainak az Amerikában való értékesítését, valamint a IV. cikk megtagadta a 

külföldi vállalatok részvénytulajdonosaitól és cégek tisztviselőitől a belépővízumot.40 A 

Kongresszus szerint Castro uralmát hosszabbítják meg azzal, hogy nincs elég elrettentő 

erő a kubai befektetőknek, ezért a fő cél Kuba világpiaci integrációjának 

megakadályozása.41   

A Clinton-adminisztráció betiltotta a Miami-Havanna charterjáratokat, 

szigorította a vízumkérelmezés folyamatát és csökkentette a hazautalások mértékét. A 

visszatoloncolások és a guantanamói elzárások vezethettek a Brothers to the Rescue 

(Hermanos al Rescate) emigráns csoport kisrepülőjének lelövéséhez 1996 

februárjában.42 

A második Clinton-kormány idején némi enyhülés következett be a kétoldalú 

kapcsolatokban. 1998 márciusától évente egyszer ismét Kubába utazhattak az 

emigráns közösség tagjai (ezáltal megemelkedett a Miami-Havanna charterjáratok 

száma), és nőtt a hazautalás mértéke (300 dollár háromhavonta).43 Visszaállították a 

                                                 
40 A Helms-Burton-törvény (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act) szövege, 1996. március 12. 

http://www.state.gov/www/regions/wha/cuba/helms-burton-act.html, internetről letöltve: 2013. június 9. 
41 A legnagyobb problémát a II. cikk elfogadása jelentette, amely szerint Castro vezetése terrorista fenyegetettséget 

jelent, így a kubai rendszerváltás akár Fidel, akár Raúl Castro nélkül kell, hogy végbemenjen: hiszen valószínűleg 

elleneznének bármilyen demokratikus átalakulást. Természetesen nem a genetika a döntő érv, hanem az 

együttműködésre való hajlandóság, és a cél érdekében minden szükségtelen akadályt el kell távolítani az útból. 

Nevezetesen: tudatosítani kell a kubaiakban, hogy Castro gátat szabhat az ilyen törekvéseknek. Bármely vezetést 

kész az amerikai kormány elfogadni, amely a régi tulajdonviszonyok visszaállítását intézményesíti. A nemzetközi 

felháborodás, ha lehet, még hevesebb volt, mint az 1992-es Torricelli-törvény elfogadásakor.  
42 Leonard: i. m. 147-152. o. 
43 Erisman-Kirk: i. m. 310-317. o. 
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két ország közötti postaszolgálatot, és engedélyezték az élelmiszerek és gyógyszeripari 

termékek eladását a szocialista államnak.  

Ezekkel az intézkedésekkel azután ki is fulladt az új adminisztráció Kuba 

politikája.  Új, jelentős törvények nem születtek Kuba ügyében; kivéve talán a 2000-ben 

elfogadott Trade Sanctions Reform and Enhancement Act-et (TSRA). Ez a jogszabály 

feljogosította az amerikai vállalatokat, hogy a kormány engedélyével értékesítsenek 

élelmiszeripari cikkeket és mezőgazdasági terményeket Kubában, ha az készpénzben, 

vagy egy harmadik ország által szerzett forrásból fizeti őket ki. 

 

Bush keményvonalas politikája és a floridai közösség szemléletváltása 

Bush már a 2000-es választások előtt is kiemelt figyelmet fordított kampányában a 

floridai bevándorlókra, hiszen az afro-amerikaiak és a zsidó közösségek támogatására 

nem számíthatott. Al Gore Joe Lieberman segítségével mozgósította a 6% szavazóerőt 

képviselő zsidó közösséget. Az afro-amerikaiak (16%) pedig Jeb Bush kormányzó 

(1999-2007) One Florida Initiative elnevezésű kezdeményezése miatt pártoltak el a 

testvérek mellől, ez ugyanis a floridai középiskolákból a legjobban teljesítő tanulókat 

felvételi nélkül juttatta be a helyi felsőoktatási intézményekbe. Bár névleg az intézkedés 

éppen az egyenlő esélyeket hirdette, a kisebbségek a hátrányos helyzetű tanulók 

kirekesztésének elitista példáját látták a programban.44 A kubaiak között a demokrata 

elnökjelölt Al Gore esélyeit csökkentette a Clinton éra Kuba-politikája.   

Azzal azonban senki nem számolt, hogy újabb bevándorlási krízis súlyosbítja a 

kubai-amerikai relációkat. Elián González, egy hatéves kisfiú édesanyjával és több 

kivándorló társával egy alumíniumcsónakon hagyta el Kuba partjait, azonban az út 

során édesanyja és az utasok nagy része életét vesztette. A gyermek megmenekült, és 

kubai rokonainál helyezték el a hatóságok, amelyek azonnal megkezdték az 

állampolgárságáért folytatandó eljárást. Elián édesapja, aki Kubában maradt, követelte, 

hogy adják neki vissza a fiát.  

A kisfiú története jelentősen megosztotta az amerikai közvéleményt: volt, aki a 

család integritását szem előtt tartva az apjához kerülést támogatta (hiszen a fiú nem 

önszántából indult neki a veszélyes útnak), mások viszont azzal érveltek, hogy az 

Egyesült Államokban sokkal jobb életet biztosíthatnak a kisfiúnak, mint a szocialista 

Kubában.45 A politikusok is heves vitákat folytattak az eseményről, amely a publicitása 

által a választási küzdelmek egyik főszereplője lett. Bár a hivatalos álláspont még 

mindig a kemény kéz politikáját tartotta a legmegfelelőbbnek, egyre több kongresszusi 

                                                 
44 Rodolfo O. De La Garza - Louis DeSipio (szerk.): Muted Voices: Latinos and the 2000 Elections. Rowman & Littlefield 

Publishers, 2005. 213-224. o. 
45 „The Politics of Elián”. Wall Street Journal, 2000. április 6. 
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képviselő és szenátor, egyházi vezető, üzletember és humanitárius csoport vélekedett 

másképp.46 Végül a bevándorlási hivatal döntése szerint a kisfiú nem kaphatott 

menedékjogot Amerikában – csak ha az apja kérelmezi azt. Ez viszont nem történt meg, 

így 2000-ben kiutasították a fiút az országból és visszaküldték a Kubába.  

Az ítélet csalódást jelentett a Clintont támogató demokraták között. Egy 2000-

es felmérés szerint a kubai amerikaiak 83 %-a gondolta úgy, hogy a republikánusok 

jobban képviselték a floridai közösség érdekeit az ügyben, mint az USA vezetése.47 Így 

Al Gore a negatív visszhang miatt már nem fordulhatott a kubai latinokhoz. A 2000-es 

évi választások rendkívül szoros eredménnyel zárultak: az eddigi legkiélezettebb 

küzdelemben George W. Bush mindössze 537 szavazattal nyert, ő 2 912 790, míg Al 

Gore 2 912 253 szavazatot kapott.48  

A választás után már senki sem tulajdonított nagy jelentőséget a kubai amerikai 

szavazatoknak, csak a voksok száma érdekelte a jelölteket a szoros eredmény miatt. A 

kubai közösség azonban szerepét hangsúlyozva egyre aktívabbá vált a politikai életben. 

George W. Bush kubai származású politikusokat nevezett ki adminisztrációjába49, és a 

hatalomra kerülését követően még szigorúbb Kuba-politikát folytatott: megerősítette, 

hogy szükség van a Helms-Burton-törvényre, azaz a jövőben sem függeszti fel a 

harmadik országok érdekeit sértő rendelkezéseit; és fenntartotta az embargót. Az 

amerikai elnök Otto Reichet50, a kubai forradalom ellenzőjét nevezte ki 

külügyminiszter-helyettesnek a kubai amerikai közösség nagy megelégedésére. 

Kubának az Egyesült Államoktól kivívott függetlenségének 100. évfordulóján (2002. 

május 20-án51) Initiative for a New Cuba néven új programot hirdetett, amelyben 

szigorította azokat a feltételeket, amelyeknek a normalizálódás érdekében kell 

megfelelnie a karibi országnak. Új, jogállamot tiszteletben tartó, demokratikus 

kormányt, szabad kereskedelmet és piacgazdaságot kívánt, valamint a 2003-as 

választásokon az ellenzéki politikai erők jelöltállítási lehetőségét, és a szavazás 

nemzetközi megfigyelőkkel való lebonyolítását. A politikai okokból bebörtönzötteknek 

amnesztiát kért, valamint a független szakszervezetek alapítását és a munkások teljes 

                                                 
46 Például George R. Nethercutt washingtoni képviselő és John D. Ashcroft volt szenátustag (mindketten 

republikánusok), valamint a katolikus egyház, az Amnesty International stb. (Erisman-Kirk: i. m. 318. o.) 
47 Rafael Lorente: „Cubans’ support for Bush declines, South Florida poll shows”, South Florida Sun-Sentinel, 2004. 

március 21. http://www.latinamericanstudies.org/exile/declines.htm, internetről letöltve: 2013. június 11. 
48 David Leip: „2000 Presidential General Election Results – Florida”, 2000. http://uselectionatlas.org/RESULTS/, 

internetről letöltve: 2013. június 11. 
49 de La Garza-DeSipio (2005): i. m. 225-227. o. 
50 Kubai amerikai üzletember és politikus, volt venezuelai nagykövet (1986-89), később Condolezza Rice latin-

amerikai tanácsadója lett a Nemzetbiztonsági Tanácsban.  
51 A "kubai függetlenség 100. évfordulója alkalmából" tartottak 2002-ben ünnepségeket Kuba-szerte, ugyanis bár a 

spanyoloktól való függetlenedésért vívott háború 1898-ig tartott, az amerikai megszállás Tomás Estrada Palma 

elnök 1902. május 20-i hivatalba lépésével ért véget, ezért ettől tekintik hivatalosan a kubaiak függetlennek az 

államot. 
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kifizetését52 követelte. Cserébe ösztöndíjakat, segélyprogramokat és diplomáciai 

elismerést ígért Kubának. 

A programnak belpolitikai célja is volt: az elnök saját és testvére, Jeb Bush 

támogatására használta fel a floridai emigráns közösség körében, akik anyagi 

támogatásukkal is hozzájárultak a politikusok karrierjének formálásához. Cserébe 

továbbra is megvétózták a gazdasági embargó enyhítését célzó törvényjavaslatokat, 

köztük a 2002. március 21-én negyvenhat (közülük húsz fő republikánus) képviselő 

által alkotott Cuba Working Group kilenc pontból álló tervezetét, amely gazdasági és 

politikai együttműködésre sarkallt.  

A diplomáciai közeledést nemcsak az amerikai belpolitika, hanem a kubai 

események is akadályozták. 2003 tavaszától ugyanis a Havannában székelő amerikai 

érdekképviseleti iroda vezetőjének mozgásszabadságát korlátozták a hatóságok, 

valamint áprilisban a vezetés 75 főt – köztük újságírókat, emberjogi aktivistákat, 

ellenzéki pártvezetőket – tartóztatott le rendszerellenes tevékenységük miatt. A három 

főt, aki az Egyesült Államok felé térített el egy hajót, golyó általi halálra ítélték. A Varela 

Project53 keretében széleskörű demokráciát követelve 11 ezer aláírást gyűjtöttek össze 

a békés ellenzék hívei, azonban a kormány – bár elismerte jogukat a petíció beadására 

–, figyelmen kívül hagyta azt. Bush erre újabb utazási korlátozásokkal felelt, amelyek 

értelmében harmadik országon keresztül is tiltottá vált a Kubába utazás.  

Bush regnálása idején született meg 2004-ben a több mint négyszáz oldalas 

Powell Report, amely a szigorúbb intézkedések mellett a jövő Kubájának nyújtott 

támogatást is részletesen leírja.54  Kétségtelenül vannak pozitív hozadékai, ha az 

igazságosságot, a drogprevenciót és a gazdasági reformokat tekintjük át; ám az 

egészségügyet, az oktatást, a kormányzást, de még a nemzeti parkok őreinek a 

kiképzését is szabályozó dokumentum egyes részei a protektorátus intézményét idézik.  

A Commission for Assistance to a Free Cuba elnökletét 2005-ben Condoleezza 

Rice vette át, aki igyekezett minél jobban összehangolni a kormány tevékenységét és az 

ügynökségek munkáját. A következő évben 93 oldalas beszámolót tett közzé, amely egy 

80 millió dolláros programot alapozott meg: ezzel kívánják Castro halála után 

biztosítani a szocializmus végét Kubában. A titkos záradék tartalmáról csak homályos 

találgatások láttak napvilágot: egyesek szerint egy Castro elleni merénylet vagy a karibi 

állam katonai lerohanásának tervéről szól. 2006-ban Bush a haiti kormányváltást 

                                                 
52 A kubai munkásokat foglalkoztató nemzetközi vállalatok a kubai fegyveres erőknek fizetik a munkabért, amelynek 

mindössze a tíz százaléka jut el a dolgozókhoz az állami „lefölözésnek” köszönhetően. 
53 Oswaldo Payá által 1998-ban indított kezdeményezés, tagjai főként emberi jogi aktivisták, akik közül 2003-ban 25 

főt letartóztattak Kubában „felforgató” tevékenységük miatt. Kubai törvényjavaslatuk demokratikus politikai 

reformokat foglalt magában.  
54 A jelentést összeállító bizottság vezetője Colin Powell külügyminiszter volt. „Commission for Assistance to a Free 

Cuba”.  Cuba Academic Alliance, 2004. május. 

http://www.cubaacademicalliance.org/pdf/USCubaReport_may2004.pdf, internetről letöltve: 2012. május 4. 
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levezénylő Caleb McCarryt nevezte ki a kubai „rendszerváltás” koordinátorának. Az 59 

millió dolláros keretet a Castro halála utáni „fájdalommentes” kormányváltás 

lebonyolítására különítette el az amerikai vezetés.55  

Ekkor még mindig az idősebb kubai generációk alkották a floridai szavazóbázis 

magját, ezért a közösség továbbra is a kemény Kuba-politikáért lobbizott. Az ő 

közreműködésük eredményeképpen a háromhavonta hazautalható összeget csak a 

közvetlen hozzátartozóknak (és nem a háztartásban élő bármely természetes 

személynek) küldhették az amerikaiak – a kommunista párt vagy valamely állami 

hivatalt betöltő kubaiaknak pedig továbbra sem. A már Amerikában élő rokonok 

egyszeri ezer dolláros utalást folyósíthattak az USA-ba emigrálóknak, a Kubába érkezők 

pedig az eddigi háromezer dollár értékű csomag helyett csak háromszáz dollár 

értékben vihettek be ajándékot a szigetre.56 A pénzt utaló bankoknak speciális 

engedélyt kellett kérniük, hogy intézhessék a kubai átutalásokat. Ezzel nemcsak a 

tranzakciós költségek nőttek meg, hanem a felére csökkent a hazautalások összege, és 

megszaporodtak az illegálisan utalt pénzek is – a kubai kormány válaszlépésként 

különadót vetett ki az amerikai dollárban befolyt összegekre, és szigorította a dollár 

használatát a karibi államban.  

Az USA-ban élő kubaiak 90 százalékának él az anyaországban rokona,57 így fenti 

intézkedések nemcsak a családok anyagi helyzetét rontották, hanem a személyes 

kapcsolatokra is romboló hatással voltak – ami a washingtoni kubaiakat még annyira 

nem érintette, de a hazájukhoz ezer szállal kötődő miami populációt már igen. A lobbi 

kétélű fegyvernek bizonyult. Az amerikai lépések egy merevebb, elutasítóbb reaktív 

politikát eredményeztek a karibi fél részéről, ráadásul semmilyen tervezett belpolitikai 

változást nem idéztek elő.  

Ezt látva a bevándorlók új ernyőszervezeteket alapítottak és széleskörű 

összefogást hirdettek58, találkozóikon pedig az enyhülés szükségességét hangsúlyozták 

a nemzetközi sajtó előtt. Olyan platformokat kívántak létrehozni, amelyek a Castro-

elleneseket és a rezsimpártiakat is együttműködésre késztethetik a közös érdekek 

mentén. Az amerikai politika befolyásolása helyett a saját kezükbe vették az irányítást; 

és az emberi kapcsolatokat, az életszínvonal javítását és a relációk javítását helyezték a 

középpontba.  

                                                 
55 „Report to the President”. Commission for Assistance to a Free Cuba, 2006. július. 

http://www.cfr.org/cuba/commission-assistance-free-cuba-report-president/p11093, internetről letöltve: 2013. 

június 10. 
56 Manuel Orozco: „On Remittances, Markets and the Law: the Cuban Experience in Present Times”. FIU 

Collegehttp://casgroup.fiu.edu/pages/docs/1176/1314985276_On_Remittances,_Markets_and_the_Law.pdf, 

internetről letöltve: 2012. május 4. 
57 Uo. 
58 A legjelentősebbek a 2006-os Emergency Network of Cuban American Scholars and Writers (ENCASA) és a Consenso 

Cubano. 
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Obama elnöksége – Az illúziók vége 

Ilyen miliőben érkezett el a 2008-as választási év, amelyre az elemzők már a 

demokraták fölényét jósolták a kubai választók körében, ám az eredmény most is 

meglepetést hozott. Ebben az évben a kubai amerikaiak ugyanis a republikánus John 

McCainre adták le a szavazatok 63,9 %-át, amely az előzetes várakozásoknak némileg 

ellent mondott. Bár a kubai származásúak a korábbi években egy viszonylag egységes 

republikánus bázisnak voltak tekinthetőek, a fiatal, progresszív választók és az azt 

megelőző években érkezett bevándorlók az enyhülést szorgalmazó politikát 

támogatták. A korlátozások feloldása mellett érvelő fiatalabb értelmiségi réteg a 

demokraták mellé állt, nem feltétlen a programjuk támogatójaként, hanem inkább a 

republikánus kemény politika kritikusaként. Sőt, a statisztikák szerint a kubai amerikai 

nőknek is nagy szerepe volt az átalakulásban, hiszen a miami szavazók 60 %-a nő: és 

míg a 21. század első éveiben a keményvonalas politikát támogatták, a 2004-es és a 

2008-as választások között eltelt időszakban felére csökkent az említett politikát 

folytató republikánusokra szavazók száma.59  

Bár az első afroamerikai elnöktől enyhülő politikát vártak a Castro-fivérek, 

Obama kezdeti, kedvező lépései nem hozták meg a kubaiak által remélt eredményeket. 

A 2009. január 20-án beiktatott amerikai elnök egy egyenlő, partnerségen alapuló új 

kezdetet ígért Latin-Amerikának, valamint biztosította a térség államainak polgárait, 

hogy az alulról induló kezdeményezésekből születő, a népek önrendelkezésén alapuló, 

szabadon választott jövőkép kialakítását támogatja. „Ami jó az amerikai kontinensnek, 

az az Egyesült Államok javát szolgálja”.60  

Néhány hónapon belül megszületett az első törvény, amely a kubai amerikaiak 

hazautazásának körülményeit könnyítette meg: a Bush-kormányzat speciális engedély 

birtokában61 háromévente mindössze két hét kubai tartózkodást tett lehetővé a 

közvetlen családtagok számára, ezt Obama évi egyszer két hétre módosította. 

Megemelte a karibi államba utalható pénzek felső határát, enyhítette az élelmiszerekre 

és gyógyszerekre vonatkozó szigorú korlátozásokat, illetve bővítette a szigeten élő 

családtagok részére küldhető ajándékok körét. Ezentúl ruhák, tisztálkodási cikkek és 

halászati felszerelés is szerepelhet a magánembereknek címzett csomagban – az állami 

hivatalok magas rangú tisztviselői és a Kommunista Párt tagjai részére azonban 

                                                 
59 Benjamin G. Bishin - Feryal M. Cherif - Andy S. Gomez - Casey Klofstad: „Miami Dade’s Cuban-American Voters in 

the 2008 Election”. Cuban Affairs, Vol. 4. No. 1. (2009), 1-12. o. 
60 Obama 2008. május 23-i beszéde. http://www.asksam.com/ebooks/releases.asp?file=Obama-

Speeches.ask&dn=Renewing%20U.S.%20Leadership%20in%20the%20Americas, internetről letöltve: 2013. június 

12.  
61 Az újságírókon, kormányzati tisztviselőkön és a humanitárius missziók tagjain kívül az amerikai állampolgárok 

nem utazhatnak szabadon Kubába. 
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továbbra is tilos bármilyen árucikket tartalmazó küldeményt postázni az Egyesült 

Államok területéről.   

Bár a kubai amerikaiak hazautazását lehetővé tevő, és az akadémikusok, 

zenészek, tudósok és kutatók kubai tevékenységét elősegítő korlátozások enyhítésével 

eleget tett a kampányában foglalt ígéreteknek, Obama nem hozott újabb, a 

normalizálódást célzó intézkedéseket. A fenti lépések az elválasztott kubai családok 

közötti híd megteremtésén túl valóban a nyílt párbeszéd mellett való elköteleződését 

mutatják, az amerikai elnök azonban hajthatatlan maradt az embargó feloldását 

illetően. Ezt elődeihez hasonlóan kizárólag a demokratikus választások megtartásának, 

a szólás-, a sajtó- és a gyülekezési szabadság megvalósulásának függvényében tartja 

elképzelhetőnek.62 A politikai párbeszéd megrekedt: a kialakult patthelyzetben egyik 

fél sem kíván lépni, engedményeket tenni, ragaszkodnak kialakult markáns, merev 

álláspontjukhoz; az USA Latin-Amerika-politikájának magja is változatlan maradt. 

A CNN egy 2009-ben végzett közvélemény-kutatása alapján63 az amerikaiak 

mintegy 71 százaléka véli úgy, hogy az Egyesült Államoknak ismét ki kell építenie 

diplomáciai kapcsolatait Kubával, valamint a megkérdezettek 64 százaléka szerint fel 

kell oldani a szigetállamra vonatkozó utazási korlátozásokat.  

A Kongresszus sem jut egységes álláspontra a kubai kérdést illetően: a 

képviselők egy része a floridai republikánus Connie Mackhez, a New Jersey-i Chris 

Smithhez és a virginiai Frank Wolfhoz hasonlóan az egyik legbrutálisabb diktatúraként 

definiálják a karibi államot; míg mások a viszony normalizálására törekszenek, a súlyos, 

unilaterális szankciók feloldását, az embargó eltörlését tartják a helyes és követendő 

útnak. Sem a demokraták, sem a republikánusok nem egységesek Kuba kérdésében. A 

2010-ben a Kongresszus elé terjesztett, utazási korlátozások felszámolását, a gazdasági 

kapcsolatok erősítését, a mezőgazdasági cikkek kereskedelmének fellendítését célzó 

                                                 
62 A 2010 februári eseményekkel igazolni látta Obama a döntését: 83 napos éhségsztrájk következtében február 23-

án meghalt a politikai bűnökért elítélt afro-kubai származású Orlando Zapato Tamayo. Másnap Guillermo Fariñas 

ellenzéki aktivista folytatta a sztrájkot 26 börtönben lévő, orvosi kezelésre szoruló rabtársa érdekeiért. Obama 2010 

március közepén kiadott nyilatkozatásban kritizálta a Castro-rezsimet, amely elutasította a kubai-amerikai 

bilaterális kapcsolatok új alapokra helyezését, egy új korszak kezdetét. Retorikájában az alapvető szabadságjogok 

érvényesüléséért folytatott küzdelem mellett a kubai néppel vállalt szolidaritásra helyezte a hangsúlyt. A politikai 

bebörtönzöttek azonnali, feltétel nélküli szabadon bocsátását követelte, és mélyen elítélte a kubai rendszert a 

foglyok nem megfelelő körülményeiért és a disszidens haláláért. A kubai amerikaiakat akár meg is nyerhette volna 

határozott fellépésével, ám a más latin-amerikai államokkal és az onnan bevándorlókkal szemben folytatott 

keményvonalas politikája ellenérzést szült a floridai kubaiak körében. (A terjedelmi korlátok miatt az említett 

keményvonalas politika részletezésére nincs mód, bővebben lásd: Mark Weisbrot: Obama’s Latin America Policy: 

Continuity Without Change. Center for Economic and Policy Research, 2011.) 
63 „Poll: Three-quarters favor relations with Cuba”, 2009. április 10. 

http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/04/10/poll.cuba/, internetről letöltve: 2013. június 13. 
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Travel Restriction Reform and Export Enhancement törvényjavaslatot is a két párt egy-

egy képviselője közösen nyújtotta be. 64 

Egyre erősödnek a hangok, miszerint a más utat választó Comandante bírálói 

csak és kizárólag a kubai lakosokat és a kubai amerikai közösségeket rövidítik meg 

szigorú megszorító intézkedéseikkel. Úgy vélik, hogy a floridai emigránsok családjainak 

meggazdagodását, befolyásosságát elősegítő kormányzati lépések és döntések 

egyáltalán nem szolgálják karibi szigeten élők javát, sőt, kételkednek abban is, hogy a 

szocialista államba küldött segélyek teljes egészében eljutnak a címzettekhez. 

Castro nem tart az USA-tól, viszont úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok fél 

bármiféle normalizálódástól. De vajon miért? Talán olyan presztízsveszteség érné, vagy 

következetes kíván lenni az előző elnökségek politikai programjaihoz, függetlenül 

annak demokrata vagy republikánus eredetétől, Kanadának ez eddig nem okozott 

problémát, pedig az USA északi szomszédjának több tízezer állampolgára utazik évente 

Kubába. Biztos azonban, hogy az Egyesült Államok által támogatott ellenzéki 

programok, a negatív retorika mind hozzájárul a Castro-fivérek hatalmon 

maradásához.  

A kapcsolatok normalizálódása ellen hat az is, hogy olyan népszerű és híres 

személyiségek, mint például Gloria Estefan énekesnő is a kubai politikai elítéltek 

szabadon bocsátását követeli, a szocialista állam demokratizálódásáért harcol, és saját 

házában rendez nagyszabású „jótékonysági esteket” a kubai disszidens mozgalmak 

támogatásáért. 

A kubai amerikai szavazóbázis szerepe a jövőben 

A 2012-es elnökválasztás szoros eredményt hozott ismét Floridában. A teljes lakosság 

körében Romney a szavazatok 49,13 %-át, Obama pedig a voksok 50,01 %-át szerezte 

meg.65 A régi-új elnökre a latin származású állampolgárok 60 %-a szavazott, amely a 

2008-as adathoz képest 3 %-os növekedést mutat. A szoros előny Barack Obama javára 

megmutatkozott a floridai kubaiak körében is, Obama a szavazatok 49%-át gyűjtötte 

be, mindössze két százalékponttal előzve meg Mitt Romney-t.  

A felnövekvő kubai amerikai közösség immár a belpolitikai kérdésekre 

koncentrált elsősorban. Mivel ők elsősorban már amerikai állampolgárokként 

tekintettek magukra, a kubai kérdés megoldása vesztett jelentőségéből, inkább az 

                                                 
64 A törtvénít végül elutasította a Kongresszus. „H.R. 4645 (111th): Travel Restriction Reform and Export 

Enhancement Act”, 2010. február 23. http://www.govtrack.us/congress/bills/111/hr4645/text, internetről 

letöltve: 2013. június 12. 
65 „Official Federal Election Commission report”, 2013. január 17. 

http://www.fec.gov/pubrec/fe2012/2012presgeresults.pdf, internetről letöltve: 2013. június 10. 
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egészségügy és az adópolitika foglalkoztatta a floridai kubaiakat is. Belátták, hogy más 

módon, gazdasági vagy kulturális csatornákon kell hatást gyakorolniuk az USA Kuba-

politikájára, amely néhány apró enyhítést szolgáló lépést leszámítva nem változott az 

elmúlt húsz év során, radikális reformok nem történtek, az embargó kérdését illetően 

pedig mindkét párt, a demokrata és a republikánus tábor képviselőinek többsége is 

kitartott a konzervatív, keményvonalas álláspont mellett.    

Vajon miért csökken az emigráns közösségek hatása az amerikai Kuba-

politikára? Az egyik oka az, hogy a karibi államból származó, immár amerikai 

állampolgárok is a gazdaság helyzetét és a recesszió kérdését nevezik meg mint a 

legfontosabb megoldandó problémát. Természetesen mindkét pártot érzékenyen 

érintené a floridai szavazatok elvesztése, ezért igyekeznek más ügyek mentén 

mozgósítani az ott élőket. Barack Obama felismerte, hogy a kubaiak új, fiatalabb 

generációját az enyhülés néhány apró gesztusával maga mellé lehet állítani, de a 

kampányban már a gazdasági reformok szerepét és az egységes amerikai identitás 

vállalását hangsúlyozta, hiszen a világ kényes nemzetközi egyensúlyát veszélyeztető 

kérdésekben kell döntéseket hoznia. Olvasatában a kis szocialista állam által felvetett 

kérdések nem jelentenek reális veszélyt, fenyegetettséget; másodvonalú problémákat 

szülnek. Az elnöksége idején tett lépések inkább a látszatnak és a médiának szóltak.66 

Beváltotta néhány ígéretét, ám nem haragította magára az embargó feloldását ellenző 

demokratákat sem.  

A másik faktor az, hogy kubai amerikaiak mobilizációja továbbra is magas, ám a 

szavazók és politikai vezetőik szerepköre átalakult, hozzáállásuk megváltozott. 

Felismerték, hogy túlértékelték saját súlyukat, hiszen az elnökjelöltek minden egyes 

kampányban a saját előmenetelükhöz szükséges eszközt látják bennük. Ígéretekkel és 

kisebb engedményekkel állítják maguk mellé a befolyásos vezetőket a leendő elnökök, 

hogy megnyerjék a választókat, akik sok esetben a mérleg nyelvét jelenthetik. Ám ez 

korántsem jelenti a kubai amerikaiak privilegizált helyzetét.  Az utóbbi években az 

általános és közös amerikai problémákra helyeződik át a hangsúly a kampányok 

retorikájában, az egyedi és kis közösségek ügyei veszítenek jelentőségükből. Míg egyik 

ciklust megelőzően a floridai kubaiak megnyerése a cél, nincs rá garancia, hogy a 

jövőben is keresik majd a kegyeiket a jelöltek. Számos bevándorló csoport él Amerika-

szerte, amelyek a fókuszba kerülhetnek, ráadásul a nagyobb választóerőt képviselő 

afro-amerikaiak, a zsidók és a mexikói származásúak is egyre aktívabbak politikai 

téren, ami újabb fenyegetést jelent a kubaiak befolyására.  

Kuba kérdése várhatóan nem fog marginalizálódni: az embargó szimbolikus 

jelentősége, az USA hajthatatlansága, következetessége és elköteleződése a demokrácia 

                                                 
66 Obama kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megfeleljen az amerikai média „elvárásainak”, miszerint Latin-

Amerikával kesztyűs kézzel kell bánni. 
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eszméje védelmezőjeként a nemzetközi sajtó figyelme minden korban napirenden 

tartja a karibi állam ügyét. A kubai caudillismo egy erős, karizmatikus vezéregyéniség 

jelenlétét feltételezi – ezért egyes elemzők szerint a Fidelt és öccsét követőket 

minimális erőkifejtéssel el lehet majd söpörni az útból67, ebben pedig vezető szerepet 

kíván vállalni az Amerikai Egyesült Államok. Az USA Kuba-politikájának egyik 

meghatározó eleme a következetesség és szigor, amelyet rendkívül sikeresen 

demonstrálhat a karibi államot sújtó szankciókkal. Nemcsak példát statuál, hanem 

figyelmezteti a nemzetközi közösséget arra, hogy AZ Egyesült Államok ezt is megteheti 

– és a teljes amerikai lakosságot tekintve pártállástól függetlenül még mindig az 

embargó támogatói vannak többségben, akik egyre kevesebb beleszólást engednek az 

irányvonalakat átszabni kívánó bevándorlók új generációinak. 

Ez azonban csak a felszín. Ha akarta volna, az USA már összeroppanthatta volna 

a Castrók szocialista rendszerét, akár fegyveres eszközök bevetésével is. A Kuba-

politika toldozása-foldozása elsősorban a médiának és a külvilágnak szól, a nemzetközi 

közvélemény megnyerése vagy elhallgattatása a cél. A szocialista állam kérdésének 

napirenden tartásával minden amerikai elnök elmondhatja magáról, hogy foglalkozott 

a kérdéssel, nem feledkezett meg róla, ám nem tesz olyan meggondolatlan lépéseket, 

amelyekkel magára haragítaná szövetségeseit. A kubai demokratikus reformok 

kikényszerítéséért kampányoló országokat68 a szigorúbb intézkedésekkel, míg a Kuba-

barát, főként latin-amerikai államokat az enyhülést célzó programokkal csendesíti el. 

Az embargó fenntartásával következetes marad, ám különösebb erőfeszítés, gondos 

előkészítést igénylő tárgyalások nélkül zárja le az ügyet, és foglalkozhat a számára 

fontosabb közel-keleti kérdéssel, a terrorizmus vagy a nemzetközi kábítószer-

kereskedelem megfékezésével.  

A speciális időszak gazdasági válságából kievickélő, mérsékelt reformokat 

bevezető Kuba eközben Latin-Amerikában és Ázsiában keres és talál új 

szövetségeseket. Vezetői ostorozzák az Egyesült Államok kormányát a gazdasági 

blokád miatt kimaradó bevételek miatt, ám büszkék arra, hogy ellenállnak egy 

nagyhatalomnak, ami szimpátiát vált ki számos szegényebb vagy hasonló 

berendezkedésű államokban. Küldetéstudatukat erősíti az amerikai sajtó lejárató 

kampánya is. 

Néhány amerikai Kuba-szakértő szerint a Kuba˗USA-kapcsolatok a gordiuszi 

csomóhoz hasonlíthatóak. Amíg nincs egy modern kori Nagy Sándor, aki ezt elvágja, 

addig a kölcsönös bizalom és kompromisszumok hiányában megrekednek a 

                                                 
67 Az egyik napról a másikra végbemenő gyökeres változások nem szokatlanok a kubaiaknak, hiszen Gerardo 

Machado és Fulgencio Batista rezsime is így omlott össze 1933-ban, illetve 1959-ben. (Lisandro Pérez: „A Cuban 

Transition… in Miami?” FIU College of Arts & Sciences. 

http://casgroup.fiu.edu/pages/docs/1079/1272598996_Report.pdf, internetről letöltve: 2012. május 4.) 
68 Például Csehország, Szlovákia, Svédország. 
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tárgyalások és befagyasztják a bilaterális relációkat előmozdító intézkedéseket is.69 

Mindkét állam a másik engedékenységére vár – hiába. A politikai színtéren való 

csatározások a gazdasági embargó megszüntetését is ellehetetlenítik; az egyoldalú 

szankciók pedig kétélű anyagi és lélektani hatású fegyverek: a kubai állampolgárokon 

kívül az USA lakosságát és gazdasági szereplőit sújtják továbbra is. 

 

                                                 
69 Jorge Gómez Barata: „Obama ante Cuba: El camino se hace andando”. Argenpress, 2010. május 7. 

http://www.argenpress.info/2010/05/obama-ante-cuba-el-camino-se-hace.html, internetről letöltve: 2012. 

március 15. 


