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Den 9e april, kvällen innan Amerikatoppmötet i 
Panama, sa president Obama att han skickat sitt beslut 
att ta bort Kuba från USAs lista över länder som stöder 
terrorism till kongressen. Den 29 maj gick tidsfristen ut för 
kongressen att kommentera beslutet, innan det fastställdes. 

Kubafödda kongressledamoten från Florida, Ileana 
Ros-Lehtinen lade fram ett lagförslag i kongressen för 
att återkalla presidentens beslut. Men hon misslyckades 
totalt att få stöd för detta och blev tvungen att dra tillbaka 
förslaget.  Hon försökte skylla sitt nederlag på att det inte 
fanns någon laglig grund för kongressen att motsätta sig 
presidentens beslut, vilket inte är sant. Kongressen har 
nödvändiga redskap för att hålla kvar ett land på listan. 

Inte ens republikanerna 
Denna ledande antikubanska kongressledamot kunde 

för inte så många år sedan på teve i USA uttrycka sin 
önskan att mörda Fidel Castro. Men nu fick hon inte ens 
tillräckligt stöd inom sitt eget republikanska parti, som 
ändå har majoritet i båda kamrarna och kunde ha hindrat 
verkställandet av Obamas beslut. Det innebär att det den 
29 maj kunde bekräftas att Kuba suddats ut från den lista 
där landet i rättvisans namn aldrig borde ha förekommit. 
Istället är det ju Kubas folk som varit offer för USA-ledd 
eller stödd terrorism som dödat 3 478 och lemlästat 2 099 
kubaner. Kuba har alltid fördömt terrorism i alla dess former 
och alla försök att uppmuntra, stödja, finansiera eller dölja 
terroristhandlingar. Kuba har också undertecknat alla FNs 
konventioner och protokoll mot terrorism. 

Borttagningen från listan kan genom sin positiva 
symboliska och politiska innebörd påverka finansvärldens 
syn på Kuba som ett riskland och minska – men inte helt 
undanröja – utländska bankers ovilja att hantera kubanska 
transaktioner på grund av den kvarstående risken att 
tvingas betala böter till USA. Så sent som i mars i år 
tvingades tyska Commerzbank betala 1,71 miljarder US$ 
och PayPal  tvingades betala 7,5 miljoner för att de hanterat 
transaktioner med koppling till Kuba. 

Äntligen en bank
Ett positivt resultat av Kubas borttagning från listan 

är att det också undanröjer möjligheten för skrupelfria 
exilkubaner som i skydd av USAs antiterrorismlagar 
och Miamidomstolarnas medverkan vunnit enorma 
skadeståndsanspråk mot Kuba. De har tagits ur de 
avsevärda kubanska banktillgångar som USA lagt beslag 
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på sedan början av 60-talet. 
Ett annat är att äntligen har en bank i USA – 

Stonegate, en liten bank i Florida - vågat ta sig an Kubas 
intressekontor i Washington som kund, efter att Vita 
huset äntligen utfärdat det särskilda tillstånd som behövs 
för undantag från blockadlagstiftningen. Borttagningen 
från terroristlistan innebär dock inte någon lättnad i den 
ekonomiska, finansiella och handelsblockaden mot Kuba. 

Vita husets beslut underlättade förhandlingarna om att 
återupprätta diplomatiska förbindelser mellan länderna. 
Men för att de helt ska kunna normaliseras måste USA 
lyfta blockaden, de mest omfattande och långvariga 
ekonomiska, finansiella och handelssanktioner som något 
land någonsin utsatts för. Det är dags att blockaden upphör.  
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