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Hysteriskt 
nitisk blockad
Eva Björklund

Brittiska solidaritetskampanjen med Kuba, Cuba 
Solidarity Campaign (CSC), har fallit offer för USAs 
nitiska blockad mot Kuba. I april försökte CSC via sin 
brittiska bank, “Co-operative”, skicka betalning till 
Monthly Review, via Chase bank i USA, för 100 exemplar 
av Salim Lamranis bok “Det ekonomiska kriget mot 
Kuba”, utgiven av MR.  

Men MR fick inga pengar. I stället fick CSC ett 
meddelande från Co-op-banken om att “denna betalning har 
inte kunnat genomföras eftersom den hänför till en enhet 
som är relaterad till sanktioner utfärdade av USAs “Office 
of Foreign Assets Control”, OFAC, (kontor för kontroll 
av utländska tillgångar). De kräver mer information om 
Kuba.” Så nu kan CSC välja mellan betala banken för 
att försöka få tillbaka pengarna, eller förse OFAC med 
detaljerad information, som OFAC kan strunta i och ändå 
välja att lägga beslag på CSC:s pengar, ca 8 500 kr: många 
bäckar små!

Blockaden bevisar själv sin absurdidtet
Bokens författare Salim Lamrani kommenterade: “Det 

är ironiskt att en brittisk organisation som arbetar mot 
USAs Kubablockad nu ska bestraffas ekonomiskt genom 
just den lagstiftning som blockaden vilar på.  Det är ännu 
ett exempel på de extraterritoriella åtgärder USA vidtar och 
som bryter mot nationell lag i tredje land.”

CSC ledare Rob Miller sa: “Det är ju rena farsen att den 
extraterritoriella blockadlagstiftningen används här för att 
stoppa försäljningen av en bok som avslöjar hur omfattande 
blockaden mot Kuba är. Än en gång avslöjas hur absurd 
USAs blockad är, i detta fall för att försöka förhindra att 
läsare i Storbritannien ska få ta del av en utomordentligt 
bra bok som givits ut av ett USA-förlag. ”

Det är inte första gången CSC drabbats av USAs 
extraterritoriella lagstiftning. Dell vägrade sälja dem en 
dator, vilket också drabbat kubaner bosatta i Sverige, och 
Karolinska institutet i ett utbyte med kollegor i Havanna.  

Sedan ett par år tillbaka (Obama) har USA skärpt den 
ekonomiska krigföringen och inriktat sig på europeiska 
banker som förmedlar betalningar till och från Kuba. 
Det handlar då inte vare sig om dollar eller överföringar 
till eller från USA, utan mellan Europa och Kuba, för att 
strypa all Kubas export till och import från Europa. 

(Källa: pressmeddelande från CSC 130524)

Sista schweiziska banken att ge efter för USA
Zürichs kantonbank, ZBK, stoppar alla transaktioner 

med Kuba från nästa månad för att undvika att bötfällas av 
USA.  ”Med början 1 maj avbryter Züricher Kantonbank 

alla affärsförbindelser med Kuba”, meddelade banken. Nya 
regler innebär att ZKB måste försäkra sina bankpartner 
i USA att dess verksamhet överensstämmer med de 
blockadregler USA satt upp för OFAC, Office of Foreign 
Asset Control att genomdriva. ”Om vi inte gör det kan 
USA vidta åtgärder som att frysa våra tillgångar.”

Flera internationella banker har bötfällts med 
mångmiljonbelopp i dollar det senaste året för att inte ha 
följt USAs blockadlagstiftning mot Kuba och andra länder.  
Chefen för Schweizisk-Kubanska Affärskammaren sade 
att åtgärden särskilt skulle drabba små och medelstora 
schweiziska företag och enskilda organisationer som 
hade förbindelser med Kuba. Han kritiserade ZKB hårt 
och beklagade att banken med detta avskaffade den 
enda kanalen för utbyte med schweizerfranc, CHF. Han 
ifrågasatte också att ZKB skar av förbindelserna då det inte 
rör sig om en USA-bank.

Källa: AFP 130416 

PayPal medverkar 
i blockaden
Gabor Tiroler

När jag var i Kuba försökte jag skicka pengar med 
PayPal: en avgift till Migrationsverket. Jag fick besked 
att ”Ni försöker överföra pengar från ett land som av USA 
belagts med handelsförbud. Vi beklagar att vi inte kan 
tillgodose er begäran.”

Efter återkomsten till Sverige skulle jag använda kontot 
för en betalning till Amazon.com och det fungerade inte 
heller. Mitt e-mail till PayPal besvarades på följande sätt:

Case ID Number: PP-002-023-753-785 
Hej Tiroler Gabor, under en genomsökning nyligen fann 
vi en överföring som kan bryta mot USAs förordningar 
gällande finansdepartementets Kontor för kontroll av 
utländska tillgångar, OFAC. Det är vår uppgift att följa 
OFAC:s förordningar. En sådan är ägnad att se till att våra 
kunder är förenliga med de lagar och förordningar som 
ska tillämpas, innefattande de som OFAC utfärdat när det 
gäller användning av PayPal. 

För att försäkra att din kontoanvändning och 
överföringar följer gällande förordningar, var så snäll och 
tillhandahåll följande information: 

• Den adress vi fick var inte fullständigt. Var snäll och 
sänd oss ett nytt dokument som måste innehålla ert namn, 
officiell adress och datum för utfärdande. Dokumentets 
giltighetstid måste falla inom 90 dagar från denna begäran. 

Var snäll och tillhandahåll följande information via 
mejl till ofacappeal@paypal.com:

• En förklaring till varför försöket att få tillgång till 
kontot gjordes från Kuba och vem som gjorde det

• Bekräfta att ert konto inte hålls till förmån för någon 
person eller organisation i Kuba

Om vi upptäcker fler överträdelser kommer vi att 
forts sid 15


