Blockad, inte bara
embargo
Eva Björklund

USAs finansiella, ekonomiska och handelsblockad
mot Kuba
• har pågått sedan 1960 med syfte att ”framkalla social
oro, desperation och svält”.
Enligt FN-stadgan är detta att likställa med folkmord.
• har kostat Kuba 93 miljarder US-dollar, sedan 1990
2-3 miljarder per år, 2007 hela 3,7 miljarder, vilket
ska jämföras med totala exportintäkter på ca 12
miljarder.
Skillnaden mellan embargo - som USA säger - och
blockad - som 185 av FNs medlemsländer kräver
ska upphöra - är att USA förutom att stoppa sin egen
handel dessutom genom extraterritoriell lagstiftning,
utpressning och uppköp blockerar Kubas handel och
ekonomiska transaktioner med andra länder. Det är en
krigshandling och brott mot folkrätten.

USA är världens största ekonomi, med 8 av de 10 största
transnationella bolagen. De har patent på över 50 %
avancerade läkemedel, diagnosverktyg och utrustning
USAs extraterritoriella blockadlagstiftning innebär att de
företag i världen
• som vill handla med USA förbjuds att handla med
Kuba,
• som vill använda USA-patent förbjuds att handla med
Kuba,
• vars varor innehåller något av USA-ursprung förbjuds
handla med Kuba
• vars varor innehåller något av kubanskt ursprung
utestängs från USA
• som vill sälja något till Kuba måste avstå från USAs
marknad och
• de fartyg som angör kubansk hamn förbjuds att
angöra hamn i USA. Detsamma gäller flygplan. Även
nödlandningar och nödhamn är förbjudet.
• de länder som söker något USA-bistånd förbjuds att
handla med Kuba,
• utländska företag som handlar med Kuba riskerar att
ställas inför rätta i USA
USA stoppar alla utvecklingskrediter från internationella
institutioner till Kuba och har agenter på alla ambassader
i världen för att förhindra handel med Kuba. 9 av 10
utländska företag som vill handla med Kuba avstår p g a
hot, påtryckningar eller uppköp.
På 90-talet skärptes blockadlagstiftningen från 1962
(lagen om handel med fienden) med de s k Torricelli
och Helms Burton lagarna 1992 och 1996 för att skapa
förutsättningar för att kunna tillsätta en USA-styrd regering
på Kuba.
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