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Små lättnader för 
kubaner i USA

Eva	Björklund,	
Inpackade i Obama-regeringens första federala budget 
som antog i mars fanns några lättnader för kubaner i USA. 
Begränsningen i deras möjlighet att besöka hemlandet 
återgår till en gång per år, från en gång vart tredje år, 
och till att kunna göra det utan särskild ansökan. Det 
var Bushregimen som 2004, i sin plan för regimskifte på 
Kuba, skärpte diskrimineringen av kubaner som inte bara 
hindrades resa hem, utan också att skicka hem pengar till 
familj och släktingar.  

Att lägga in detta som en försvinnande liten detalj i 
den federala budgeten försvårade läget för den hårdföra 
antikubanska gruppen som tidigare under flera år lyckats 
stoppa kongressmajoritetens krav på detta. Det är en 
ganska besynnerlig omväg att  via en budgettext uppdra åt 
finansdepartementet att undanröja reglerna från 2004. Detta 
verkställdes 11 mars då finansdepartementet utfärdade 
nya riktlinjer som tillåter kubaner i USA att besöka sina 
familjer en gång per år. De får också göra av med 179 US-
dollar om dagen, i stället för de enbart 50 som Bushplanen 
stipulerat. Men med familj menas fortsättningsvis enbart 
där det föreligger direkta ”blodsband”. 

Enligt budgettexten ska finansdepartementet också ge 
tillstånd till Kuba-resor för USA-medborgare i allmänhet 
om syftet är att avtala om försäljning av jordbruksprodukter 
och läkemedel. Tillämpningen blev dock omedelbart 
föremål för dispyt. De hårdföra exilkubanska senatorerna, 
några demokrater, skrev till finansministern Geithner och 
protesterade, och han i sin tur svarade att OFAC – den 
avdelning inom departementet som har hand om ”utländska 
tillgångar” och som har haft ansvaret att genomdriva 
Bushplanens hårda regler – fortsättningsvis ska kräva att 
de som vill resa ansöker om detta i förväg, och att den 
kategori affärsmän som kan göra det ska begränsas, och att 
kravet på att Kuba ska betala kontant i förväg för alla inköp 
av livsmedel, innan de lämnar hamn i USA, ska bestå.  

Detta brev, som är ett politiskt uttalande, utan laglig 
status, provocerade i sin tur en skarp reaktion från 
kongressmajoriteten. Bakom det starka stödet i kongressen 
för lättnaderna ligger ju ett starkt näringslivsintresse att 
komma in på den kubanska marknaden. De konstaterade 
att finansdepartementet måste verkställa uppdraget i 
budgeten, och avsnitt 622 som avskaffar budgetfinansiering 
av åtgärder för att tvinga Kuba att betala kontant i förväg. 
Hur det blir med den saken återstår att se. 

President Obama har genom att underteckna denna budget 
gjort vad han lovade i sin valkampanj. Diskrimineringen 
av kubanerna i USA består, men mildras något. Blockaden 
består dock, och i budgeten ingår fortsättningsvis generösa 
medel för propagandakrigföringen via radio- och TV-
sändningar mot Kuba.       källa Granma 09 03 23
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