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Blockaden kostar 
pengar och liv
Eva Björklund 

Liksom övriga media bortser Ehrenberg från de 
ekonomiska och andra svårigheter som USAs blockad 
förorsakar. Han anammar tesen att Kubas ledning behöver 
den för att befästa sin makt, utifrån samma källa som 
Sveriges Radios Lars Palmgren, Oscar Espinosa Chepe, 
närstående USAs intressekontor i Havanna. 

Blockad, inte bara embargo
USAs finansiella, ekonomiska och handelsblockad

• har pågått sedan 1960 med syfte att ”framkalla social 
oro, desperation och svält” och sålunda övertyga kubanerna 
om det meningslösa i att försöka frigöra sig från USA. 
Enligt FN-stadgan är detta att likställa med folkmord.

• har sedan 1960 kostat Kuba 975 miljarder US-dollar 
omräknade till dagens dollarvärde. De senaste åren i snitt 
4 miljarder US$ per år, vilket ska jämföras med totala 
exportintäkter på knappt 5 miljarder. Blockaden är den 
enskilt viktigaste faktorn som hindrar Kubas ekonomiska 
utveckling, vilket också är dess syfte. 

Kubas låga materiella konsumtionsstandard ska 
bevisa att socialismen inte är något alternativ. Att Kuba 
trots detta lyckats skapa ett samhälle med god hälsovård, 
utbildning, mattillgång, jämställdhet, jämlikhet, forskning, 
läkemedelsutveckling med mera och blivit världsledande 
när det gäller utveckling av ekologiskt jordbruk har hållit 
hoppet levande inte bara bland Latinamerikas fattiga 
folkflertal. Så USA ger sig inte, exemplet måste krossas, 
för drömmen är farlig. 

Skillnaden mellan embargo - som USA och dess 
eftersägare säger - och blockad som Kuba hävdar att det 
handlar om, 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. Blockaden fördyrar Kubas import 

genom att de få som vågar säljer till Kuba kan ta ut högre 
priser för att kompensera för risken att bestraffas av USA. 
Den försvårar exporten för att de som köper kubanska varor 
riskerar att bestraffas. Transportkostnaderna ökar starkt av 
samma skäl. 

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.  

På samma sätt som JE förringar de hinder blockaden 
lagt i vägen för Kubas ekonomiska utveckling ironiserar 
han över de sociala landvinningar Kuba uppnått trots 
blockaden: ”Fattigt men jämlikt, bra sjukvård, hög 
utbildning, hög levnadsålder, låg barnadödlighet, bäst 
i världen på att klara orkaner, ingen dör, visat en väg ut 
ur fattigdom och svält, landet skulle vara ett ekonomiskt 
mirakel om inte USAs bojkotter ständigt hindrade. Alla 
lever vi med självbedrägeri. ”

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
• utländska banker som hanterar kubanska konton kan bötfällas i USA

Såväl USAs blockad som Kubas 
sociala landvinningar förringas

12	timmars	blockad	motsvarar	årligt	insulinbehov	för	de	60	
000	som	behöver	det	på	Kuba.	


