USA och Israel ensamma:

Palau hoppade av
Eva Björklund

Den 26 oktober höll FNs generalförsamling sin årliga
omröstning om USAs ekonomiska, handels- och finansiella
blockad mot Kuba. Den ledde även detta 19e år till nästan
enhälligt krav på USA att upphöra med denna krigföring. I
år blev USA och Israel ensamma utan stöd av någon av de
Stillahavsprotektorat som tidigare röstat med dem. Förra
året var det Marshallöarna, nu hoppade även Palau av.
Men blockaden består, och Obama-USA fortsätter
att trappa upp, nu för att omöjliggöra alla internationella
penningtransaktioner för kubansk export och import. Kvar
finns också alla dessa som rättfärdigar sig med att de är
emot blockaden, men inget gör för att bekämpa den och
USAS smutskastningskrig för att rättfärdiga den.
USAs blockad är extraterritoriell och ett brott mot
folkrätten. Den lägger inte bara embargo på egen handel
med Kuba utan blockerar företag från hela världen och
utestänger Kuba från internationella finansinstitutioner.
Denna ekonomiska krigföring kostar Kuba årligen 5-10
procent av BNP i fördyrade transporter och importpriser,
hinder för så gott som all verksamhet, förlorade investeringar
och som värst hinder för vården av svårt sjuka barn.
Tvärtemot vad många förväntat sig har USA intensifierat
sin förföljelse av utländska banker och bolag som handlar
med Kuba. Under 2010 tvingades europeiska banker betala
hundratals miljoner US-dollar som straff för hantering av
kubanska transaktioner.
Ett svenskt exempel är kemiföretaget Bycosin i
Karlstad, världsledande tillverkare av kemiska tillsatser
till tjockolja. Bycosin köptes upp av USA-ägda Innospec
2001. På grund av Byocosins affärer med Kuba fram till
2004 bötfälldes Innospec 2010 med 2,5 miljoner dollar.
Kuba anklagas ofta för att hindra internetanvändning.
Vad som inte är känt är hur USA utestänger Kuba från
kabeluppkoppling, programvaror, hemsidor och hårdvara
mm. Kuba hänvisas till mycket dyrare och långsammare
satellituppkoppling med bara 380 Mb kapacitet, mindre
än minsta internetkafé i Sverige. När någon hemsida i
USA identifierar en dators IP-nummer hemmahörande
på Kuba meddelas: “Ni har inte tillstånd att komma in på
denna sida.” Eller mer lakoniskt: “Kan inte hitta sidan”.
När twitter inte fungerade startade internetkampanjer mot
Kuba, när det istället var Twitter som stängde ner.
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