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JP Morgan får böta miljoner US$
Ännu ett storbolag har bötfällts av USA för brott mot 

blockaden. Det är banken JP Morgan Chase som måste 
betala 88,3 miljoner dollar till USA för transaktioner med 
länder som USA bojkottar. JP Morgan har förmedlat 1 711 
penningförsändelser för kubaner mellan 2005 och 2006. JP 
Morgan har tidigare dömts för brott mot USAs blockadlagar. 
Bara för några veckor sedan ålades CMA-CGM, världens 
tredje största rederi, att betala böter för att det påstods ha 
transporterat varor till Kuba. 

USAs ekonomiska och finansiella blockad hade fram till 
2010 medfört förluster för Kuba på ca 240 miljarder dollar. 

Källor: Cuba Central Team, USA 110819, Boletin informativo 
110826

PayPal och eBay blockerar Kuba
Die Welt skriver att PayPals/eBays åtgärder mot affärsmän 

som säljer kubanska produkter via Internet i Tyskland är 
”grovt olagliga”. Ett tiotal tyska affärsmän har väckt åtal mot 
PayPal efter att företaget stängt ner deras hemsidor som 
säljer kubanska produkter som cigarrer och rom. Sedan 2006 
tillhör PayPal USA-företaget eBay och har hänvisat till USAs 
långvariga blockad mot Kuba, som förbjuder USA-företag att 
göra affärer med ön. ”Men det finns inget sådant förbud för 
företag i EU”, skriver tidningen.  

PayPals europeiska bolag krävde bland annat att tyska 
Rum & Co skulle ta bort kubanska cigarrer, rom och andra 
kubanska produkter från sitt sortiment. Ägaren Thomas 
Altman, säger till Die Welt att PayPal stängt hans konto och 
att han nu inte kan sälja sina varor. 

En annan affärsman, Silke Wol har förlorat 60 % av 
sina affärer på grund av Pay Pal. Han tror att åtgärden 
vidtagits för att backa upp romtillverkare i USA. En expert på 
internationell handel på juristbyrån Graf von Westphalen, tror 
att ett åtal mot PayPal kan bli framgångsrikt. Han säger att 
eBays handlingar är ”grovt illegala” i Tyskland. 

Tilläggas ska att Bacardi nyligen vunnit ännu ett mål mot 
Ricard Pernod/Havana Club i USA. Där gav domstolen åter 
Bacardi rätten att stjäla Havana Clubs varumärke och sälja 
sin rom i USA under namnet Havana Club, trots WTOs tydliga 
krav på USA att respektera varumärkesskyddet. 
Källa:Boletin informativo 0815

Miamikuban tilldöms 3 miljarder US$
En domare i Miami har tilldömt Gustavo Villoldo 

2,8 miljarder dollar i skadestånd från Kubas regering, 
rapporterar nyhetsbyrån AP. Domen grundas på Villoldos 
påstående att Kubas regering drev fram hans fars självmord. 
Några bevis varken krävdes eller lades fram för rätten. 

Villoldo är tidigare CIA-agent. Han deltog i CIAs 
misslyckade invasionen i Grisbukten 1961 och deltog i 
jakten och mordet på Che Guevara i Bolivia. För några år 
sedan medgav Villoldo i en tidningsintervju att han 1971 i 
samarbete med CIA genomförde ett terroristattentat i Boca 
de Sama, en liten fiskeby i nordöstra Kuba. Attentatet 
dödade två personer och fyra skadades allvarligt. 

Villoldos advokat har sagt att han ska försöka få in 
skadeståndet genom att kräva det från frusna kubanska 
tillgångar i USA och från handelstransaktioner som Kuba 
gör med andra länder. Kubas regering har inte kommenterat 
åtalet eller domen, liksom inte heller en liknande dom för 
två år sedan.      
Källor: Cuba Central Team, USA110819, Cubadebate 0820
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