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I höst är det på nytt dags för FNs Generalförsamling att 
kräva att USA häver blockaden mot Kuba.  Det blir 21:a 
året i rad förra året vann Kuba med 188 röster –  mot 2: 
USA och Israel. I sin rapport till Generalförsamlingen om 
blockadens effekter visar Kuba att  den kostade landet 3,9 
miljarder US$ bara det senaste året.

EU som röstade för kravet på USA att häva blockaden 
inför nu regler som innebär medverkan till densamma: EUs 
nya SEPA, Single Euro Payment Area, det gemensamma 
eurobetalningsområdet. Alla EU-länder måste från 1 augusti 
följa SEPA:s regelverk som inte tillåter transaktioner med 
länder som är utsatta för sanktioner. Det tolkas av flera 
banker som att det också innefattar USAs ensidiga mot 
Kuba, som bryter mot internationell lag. 

Redan innan SEPA hade banker i Europa börjat blockera 
Kuba-transaktioner efter att USA börjat kräva miljardböter 
av en rad utländska banker som hanterat betalningar för 
Kubas export och import. Bankerna accepterar att betala, 

Paroll i USA, under Occupy Oakland-demonstrationerna 
november 2011. 

på trots mot internationell lag och de egna ländernas 
lagstiftning, för annars hotar utestängning från världens 
ekonomiska supermakt. 

Fram till nu har Obamaregeringen krävt in 4,9 miljarder 
US dollar från 22 banker för affärer med Kuba. Till det 
ska läggas den senaste boten för franska BNP Paribas, som 
gått med på att betala böter på 9 miljarder dollar (!!) och 
dessutom avstängas från USA i två år, samt att avskeda 
de tjänstemän som hanterat penningtransaktionerna med 
Kuba. Och nu vågar Bank of Ireland, som har ”långvariga 
kunder med legitima affärsintressen i Kuba”, inte längre 
hantera betalningar till och från Kuba. 

Credit Suisse, som också gått med på att betala 
böter till USA,  har gått så långt att de nekat en person 
i Bern att föra över pengar till ett konto i Zürich för att 
betala sin årliga medlemsavgift i MediCuba Schweiz, 
en ideell biståndsorganisation som stöder Kubas 
läkemedelstillverkning. 

EU röstar mot, men deltar i USAs blockad
Eva Björklund

Kubas rapport till FNs Generalförsamling om hur USAs 
blockad drabbar alla delar av de kubanska samhället. 


