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världens längsta ekonomiska krigföring
Referat P.O. Lennartsson
USA:s blockad drabbar Microsoft
Don Tennant upprördes nyligen i tidskriften Computerworld
över att USA-bolag inte tillåts konkurrera på Kuba på lika villkor som andra på grund av blockaden. Det insåg han efter en
intervju med Allison Watson, Microsofts vice VD som ansvarar
för samarbetet med internationella partner. Hon visste dock
inte om Microsofts konkurrenter gör några affärer med Kuba
eller ej men kanske något av Microsofts dotterbolag i Latinamerika visste. Hon sa helt uppriktigt att det bara är för USA:s
regering som Kuba är ett skällsord och att det inte skadar några
andra än USA:s företag och på IT-området speciellt Microsoft.
Vid en teknikkonferens i februari 2007 sa en kubansk regeringsrepresentant att de avser att överge Microsofts mjukvara
eftersom Microsoft samarbetar med USA:s militära och säkerhetsmyndigheter och att även IT är ett slagfält där Kuba
måste kämpa mot imperialismen.
Det kubanska beslutet påminner om Venezuelas beslut redan
2004, att landets alla offentliga institutioner måste använda
öppen källkod. I Venezuela kan Microsoft ändå arbeta via ett
dotterbolag medan USAs blockad förbjuder dem att konkurrera på kubanska marknaden.
Källa: Computerworld, 080728

Washington utdömer höga böter
Enligt kubanska nyhetsbyrån ACN ådöms företag i USA hela tiden stora bötesbelopp för att ha brutit mot lagen mot handel
med fienden, den mer än 45 år gamla ekonomiska, finansiella
och handelsblockaden mot Kuba. I en nyligen publicerad rapport meddelade USAs finansdepartementet via sitt kontor för
kontroll av utländska tillgångar (OFAC) bland annat att Minxia
Non-Ferrons Metal Inc., i Columbia i Maryland, har ådömts
böter på 198.000 dollar för att under åren 2003 till 2006 utan
licens gjort affärer med kubansk metallindustri.
Ett annat USA-företag vid namn Gate Gourmet, beläget
Reston, Virginia, verksamt inom catering för civilt flyg fick
581.901 dollar i böter för att ha levererat mat till flygbolaget,
Cubana de Aviacion mellan 2002 och 2006.
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Det Floridabaserade företaget Concord Camera straffades
med böter på 12.000 dollar för att ett av dess dotterbolag i
Hong Kong hade sålt fotografisk utrustning till Kuba. Concord
Camera är det tredje företaget i Florida som under 2008 straffas för att ha brutit USA:s blockad mot Kuba. Tidigare har
myndigheterna bötesfällt Bank Atlantic i Fort Landerdale med
7.5000 dollar och Spirit Airlines i Miramar med 100.000 dollar. Förteckningen över USA-företag som har bötfällts av finansdepartementet inkluderar också United Radio i Florence,
Kentucky och Sonida International i Forest Hill, New York med
67.574 dollar respektive 2.400 dollar allt enligt den senaste
OFACrapporten.
Sammanlagt har företag och privatpersoner hittills i år betalat 2 miljoner i böter, vilket är dubbelt så mycket som för hela
2007 då totala bötessumman uppgick till 803.229 dollar.
Källa ACN 080806

Danskar varnas för mässdeltagande
Danska företag har för första gången anmält deltagande på
handelsmässan i Havanna i november 2008, för att öka sina
marknadsandeler. Danska Industriförbundet (DI) planerar
också att delta i mässan. Enligt Köpenhamnsposten menar
USA:s ambassad i Köpenhamn att det kan innebära förtryck
av det kubanska folket. Danska Radion (DR) rapporterar
att danska företaget Grundfos kommer att delta i mässan.
Grundfos, en av världens största tillverkare av pumpar, ser
Kuba som en stor potentiell marknad med omfattande renoveringsbehov. Danska företags och DI:s beslut att delta i
mässan har fördömts av USA:s ambassad i en kommuniké
som säger att ”Våra demokratiska vänner och allierade skall
undvika varje handling som rättfärdigar diktaturen och dess
förtryck av folket”.
Kuba har sedan början av 1960-taler varit utsatt för USA:s
strikta handelsblockad. USA-företag får inte investera på
Kuba och USA ”uppmanar” andra länder att följa dess exempel. Jan Gustafsson vid Köpenhamns Handelshögskola anser
att varningen från USA:s ambassad skall ta på allvar. Han
menar att danska företag riskerar att bli utestängda från USAmarknaden. Som svar på detta påpekar Marit Ann Hvithamer
på DI att USA bedriver ett dubbelspel då de själva årligen exporterar jordbruksprodukter till Kuba för 1,6 miljarder danska
kronor. Källa: Dansk Radio, DR
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