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ekonomiska utveckling och bryter mot FN-stadgar och 
internationell lag. 

Boken är effektiv och koncentrerad, mindre än 100 
sidor, lättillgänglig och uppslukande att läsa. Dess betydelse 
och lärdom gör den till en självklar referenslitteratur och 
något som alla aktivister måste läsa. Lamrani visar också 
hur blockadens straffåtgärder – det som kallas sanktioner 
– fullständigt misslyckats med att nå sitt mål, som inte är 
mindre än att störta den kubanska regeringen.  

Salim Lamrani har doktorerat i Spanska och 
Latinamerikanska studier vid Sorbonneuniversitetet i 
Paris, och är docent vid universitetet i La Reunión.  Som 
fransk journalist förekommer han ofta i pressen och har 
specialiserat sig på förhållandet mellan Kuba och USA.  
Förutom att han är en återkommande gästföreläsare i 
Frankrike har han också föreläst på många håll i Europa, 
Latinamerika och USA. 

En bok av Salim Lamrani 
Ett historiskt och juridiskt 
perspektiv på USAs blockad

Det ekonomiska 
kriget mot Kuba
Eva Björklund

Det är omöjligt att förstå Kuba idag utan att också 
förstå USAs ekonomiska krigföring mot landet. Under 
över femtio år har denna blockad upprätthållits av den ena 
presidenten efter den andra, 11 i raden, emellanåt skärpt 
av någon av dem personligen eller av kongressen. Den 
utgör själva kärnan i USAs ständigt pågående kampanj 
för att undergräva den kubanska revolutionen, och utgör 
ett oerhört brott mot folkrätten. Och ännu viktigare, 
blockaden är utformad på grymmaste sätt för att så mycket 
som möjligt skada Kubas folk.   

I denna kortfattade och behärskade framställning 
förklarar Lamrani allt du behöver veta om USAs 
straffåtgärder mot Kuba: vad de beror på, hur de är 
utformade, hur de bryter mot internationell lag och hur de 
drabbar kubanernas liv.  Han går igenom USA-regeringens 
egna officiella dokument för att avslöja vad de döljer om 
man inte granskar dem noga: en oförsvarbar, grym och 
slösaktig blockad som har blivit vitt och brett fördömd av 
folk runt om i världen. 

Inledningen konstaterar att USAs blockad av Kuba är 
unik när det gäller hur länge den pågått, hur noggrant den 
efterlevs och hur utstuderad den är. Men Washington har 
normaliserat förbindelserna med både Kina och Vietnam 
har blockaden skärpts och utsträckts över världen, även 
av den senaste presidenten i den långa rad – 11 USA-
presidenter - som upprätthållit blockaden av Kuba.  

Lamrani visar på blockadens ideologiska karaktär och 
hur den har sina rötter i USAs historiska syfte att underkuva 
Kuba. När blockaden inleddes rättfärdigades den med 
att det rådde tvist om ersättning för de USAbolag som 
nationaliserades efter revolutions seger.  Men Kuba kom 
överens om ersättaningar med Frankrike, Storbritannien, 
Kanada och Spanien – bara USA vägrade att inlåta sig på 
en ersättningsdiskussion enligt internationell standard och 
lag. 

Boken avslöjar den dolda verkligheten bakom en 
ekonomiska krigföring som har kostat den kubanska 
ekonomin 752 miljarder US$. Över 70 procent av dagens 
kubaner har under hela sitt liv varit utsatta för ekonomisk 
krigföring. Blockaden förblir det främsta hindret för Kubas 
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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 


