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Franska Banque Nationale de Paris (BNP Paribas) 
stängde sitt kontor i Havanna vid årsskiftet efter att 
USAs justitiedepartement stämt den för brott mot USAs 
extraterritoriella blockadlagar mot Kuba. Brottet är att ha 
genomfört banktransaktioner för kubanska kunder - OBS 
dock utan någon som helst koppling till USA. Banken 
har avsatt 1,1 miljarder dollar (!) för att kunna betala 
de förväntade böterna i USA. Och genom att samarbeta 
med justitiedepartementet och ”erkänna” att de kan ha 
genomfört banktransaktioner som USA anser sig ha rätt att 
straffa kan de slippa lindrigare undan. 

Strypsnaran dras åt 
USAs Byrå för utländska tillgångar, OFAC, på 

finansdepartementet, genomför nu också en utredning av 
de franska bankerna Société Générale och Crédit Agricole 
för påstådda brott mot USAs sanktioner mot Kuba. Båda 
bankerna samarbetar med OFAC och Sociéte Générale 
verkar inte ha några illusioner: de har redan lagt undan 700 
miljoner euro (!) för att kunna betala de förväntade böterna.

De franska bankerna finns bland en lång rad EU-
banker som bötfällts av USA som ett led i den ekonomiska 
krigföringen för att strypa Kubas utrikeshandel, som 
ju behöver bankerna för att betala import och få betalt 
för export. I oktober 2013 stängde spanska Sabadell, i 
december The Royal Bank of Scotland som tvingades 
betala över 33 miljoner dollar. Dessa exempel visar tydligt 
att det handlar om en blockad, inte en bilateral fråga mellan 
två stater, som USA hävdar. 

Syftet är att skrämma alla utländska bolag och banker 
från förbindelser med Kuba. Men naturligtvis också 
bankerna i USA, där ingen längre vågar hantera kubanska 
betalningar. Det har medfört att Kubas intressekontor i 
Washington inte kan utföra sitt arbete och betala räkningar 
eller få betalt för resedokument visum mm. I strid mot de 
villkor FN stadgade för att ha sitt säte i USA har också 
Kubas FN-ambassad drabbats av svårigheter.

Informationsblockad
Experter har samlats i Miami för att ”bry sina hjärnor 

med hur tillgången till Internet och information ska 
förbättras” för kubanerna. Men om de inte kommer fram 
till att det förutsätter ett slut på blockaden så är deras 
ansträngningar förgäves. 

Experternas möte äger rum samtidigt som studenter i 
Kuba nekas tillgång till lektioner på nätet som erbjuds av 
Coursera, ett företag som erbjuder Massiva Öppna Kurser 
på nätet (MOOC) till studenter i 180 länder. När kubanska 
studenter försöker koppla upp sig får de meddelandet: ”Vårt 
system säger att du försöker nå Coursera från en IP-adress 

knuten till ett land som är föremål för USAs ekonomiska- 
och handelssanktioner. Coursera måste följa USAs 
exportstyrning och kan inte tillåta dig tillgång till sidan.”  
En IT-expert kommenterar: ”Min första reaktion var ilska 
över att Kubas regering blockerade utbildningsmaterial.” 
Men det är inte Kubas regering som är problemet. Orsaken 
till att kubaner stängs ute från lektionerna är, som företaget 
skriver på sin blogg: ”Enligt USA-lagar är delar av 
Courseras erbjudanden att betrakta som tjänster och är 
därför belagda med restriktioner i länder som utsätts för 
sanktioner.”

I Miami hölls också ett ”Hackathon for Cuba” där tre 
programmerarlag fick 1 000 dollar var för att hacka och 
sprida USA-propaganda över hela Kuba. Tillställningen 
organiserades av ”Roots of Hope” som får ekonomiskt stöd 
av den ökända bloggaren och miljonären Yoani Sánchez 
på Kuba. 

Med skattebetalarnas pengar finansierar USA riskfyllda 
projekt för att ”sätta fart på Internetaktiviteten”, som t ex 
anslaget på 850 000 US-dollar för projektet: ”Digital Tools 
for Safe and Effective Civil Society Initiatives”, för att 
öka kubanska aktivisters tekniska möjligheter att använda 
befintliga och nya teknologier på ett säkert sätt”. Ordvalet 
borde påminna de som ansöker om pengar inom denna ram 
att projektet innebär lagbrott i Kuba. Det kan den i Kuba 
dömda USA-agenten Alan Gross vittna om.   

Alltså: Medan USAs sanktioner hindrar kubaners 
tillgång till en utbildningssida på Internet så finansierar 
USAs regering hemliga aktiviteter på Kuba så att vissa 
utvalda kubaner som arbetar för regimskifte, inte bara får 
denna tillgång, utan också högteknologisk utrustning för 
hemlig verksamhet på Kuba.  

Då USA säger sig lägga stor vikt vid Internet som 
verktyg för yttrandefrihet, så kanske ändå detta uttalande 
från Hillary Clinton tar priset i hyckleri: ”Vi står för ett 
enda Internet där hela mänskligheten har samma tillgång 
till kunskap och idéer.” Detta samtidigt som USA på en 
rad olika sätt försöker hindra Kuba från tillgång till just 
det. Hemsidor blockeras och hård- och mjukvara får inte 
säljas till Kuba.  
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En grupp dataexperter under Hackaton mot Kuba 1 februari, 
för att hacka in på kubanska datorer. Foto Miami Herald.


