
5Tidskriften Kuba 1/2015

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-
kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna 
licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har 
publicerats i www.globalarkivet.se

Eva Björklund

 USA har nu infört vissa begränsade lättnader i den över 
50-åriga ekonomiska, finansiella och handelsblockad som 
kostade Kuba 3,9 miljarder US$ bara under 2013 i fördyrad 
import, lägre exportinkomster, ökade fraktkostnader mm. 

Men lättnaderna gäller framför allt USA-medborgare 
och företag, inte kubanska, de innebär:

Att USA-medborgare nu
• inte längre behöver individuellt tillstånd för att besöka 
Kuba om de deltar i gruppresor för studier, kulturutbyte, 
religiöst utbyte mm inom 12 godkända kategorier  
• får använda kredit- och betalkort på Kuba, och spendera 
hur mycket de vill där
• får ta med sig hem varor för högst 400 US$, varav cigarrer 
och rom för högst 100 US$ 
• får sända upp till 2 000 US$ per kvartal till Kuba, men 
inte till regerings- och partifunktionärer. 

Turism i vanlig bemärkelse kommer fortsatt att vara 
förbjudet, liksom att ta sig till Kuba sjövägen. 

Att USA-företag nu
• får exportera telekomutrustning för IT och internet, men 
Kuba får inte ansluta till USAs optiska fiberkabel utanför 
kusten och kubaner utestängs från USA-baserade hemsidor 
• får exportera byggnadsmaterial och jordbruksutrustning 
men bara till privatkunder/egenföretagare (ca en halv miljon 
som bedöms vara de mest påverkbara för regimskifte) 

samt 
Att USAs flygbolag och resebyråer

• får organisera studieresor till Kuba inom 12 
ämneskategorier och anlita kubanska försäkringsbolag. 

Det kommer fortsatt vara förbjudet för Kuba att 
exportera till USA, med undantag för de produkter som 

USA-medborgare köper med sig hem (se ovan). 
Telekombranschen 

är i stort sett den enda som fritas från blockaden, i linje med 
USAs syfte att öka sitt inflytande i Kubas civilsamhälle. 
• får investera i infrastruktur och sälja tjänster, mjukvara 
och utrustning (men ej högteknologisk) 

USAs finansinstitutioner 
• får öppna bankkonton på Kuba för att genomföra tillåtna 
transaktioner mellan länderna. Kubanska institutioner och 
företag får inte öppna bankkonton i USA.

Blockadens grundläggande förbud, 
de som mest drabbar Kuba ekonomiskt lättas däremot inte 
som förbudet för Kuba att 
• använda sig av US$ i internationella handelstransaktioner 
(utländska banker drabbas av skyhöga böter om de 
medverkar till sådana transaktioner)
• i andra länder köpa produkter eller teknologi som 
innehåller mer än 10% komponenter från USA, 
• handla med dotterbolag till USA-företag i tredje land, 
samt 
• införselförbudet till USA av produkter från tredje land 
som innehåller kubanska råvaror (nickel, socker e.d.)
• förbudet för fartyg som angjort hamn på Kuba att 
angöra hamn i USA under 6 månader. Undantag enbart 
för fartyg från tredje land med  livsmedel, läkemedel, 
sjukvårdsmaterial, samt katastrofhjälp till Kuba, 

USAs fortsätter blockaden och övrig politik för att 
störta Kubas regering, som att finansiera och bygga upp 
en opposition på Kuba, det anges öppet i Obamas tal. 
Målet är att knyta band mellan USAs regering och Kubas 
”civilsamhälle”, mot regering och myndigheter. 

Några sprickor i blockaden

En riktigt bra illustration av USAs hela blockad, även om bilden bara avser IT-blockaden, hur alla vägar - i detta fall bred-
band - undviker att ”angöra hamn” på Kuba, utom kabeln från Venezuela. 


