EU vill också komma på bättre fot
Eva Björklund

När USAs kongress 1996 antog Helms-Burtonlagens
extraterritoriella utvidgning av USAs blockad, innebar det
ökade hinder för utländska företag att handla med Kuba.
Nu skulle USA bötfälla dem för brott mot en USA-lag som
ju inte har någon giltighet utanför USA, men genomdrivs
av USAs ekonomiska och politiska makt.
EU-länderna fördömde detta men på initiativ av USAtrogna Spanien antog EU 1996 en ”gemensam ståndpunkt”
gentemot Kuba mot att USA lovade att inte bötfälla EUbolag som handlade med Kuba. Det innebar att EU-länderna
förband sig att på alla sätt stödja de USA-finansierade små
s k dissidentgrupperna på Kuba.
De upplät sina ambassaders internetavdelningar för
”dissidenterna” – Sverige var särskilt tillmötesgående
tillsammans med Polen och Tjeckien - och inbjöd
dem till sina mottagningar och arbetade aktivt för
regimskifte. Vilket fick den tråkiga följden att inga
kubanska regeringsföreträdare kom, vilket försvårade det
normala diplomatiska arbetet. 2003 bröt EU-länderna alla
regeringskontakter med Kuba. På USAs uppmaning.
Ganska snart började dock de länder vilkas företag hade
betydande handel på Kuba att bryta mot ”gemensamma
ståndpunkten” och upprätta mer normala förbindelser med
Kuba. Spanien tillhörde de första, sedan Italien, Frankrike,
Holland m fl. Norge som inte var medlem i EU hade
utvecklat en hel del samarbete med Kuba hela tiden. Sverige
tillhör de mest senfärdiga. Under senare år har USA visat
sitt missnöje mot detta genom att slå ner på europeiska
storbanker som hanterat kubanska transaktioner, och även
större och mindre företag, som t ex en tobakshandlare i
Danmark.
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Generalförsamling och röstade för Kubas resolution mot
blockaden. Nu diskuterar EU med USA för att få bort de
extraterritoriella hindren. En EU-delegation under ledning
av Italiens Herman Portocarero sa på presskonferens i
Havanna, på FIHAV 2015, att ”vi talar direkt med våra
kollegor i USA för att få bort dessa hinder.
Mot bakgrund av USAs nya Kubapolitik är detta viktigt
för oss, på grund av de betydande sanktioner som riktats
mot europeiska banker för transaktioner med Kuba”. Ett av
de värsta fallen var de 9 miljarder US$ som franska banken
Paribas tvingades betala för samarbete med Kuba, liksom
Credit Agricole, Credit Suisse och Commerzbank.

Vill inte förlora marknad

Portocarero tog också upp europeiska politikers allt
tätare Kubabesök som franska presidenten och italienska
statsministern med flera. Det handlar nu om att inte förlora
den marknad europeiska företag erövrat och om att utvidga
den.
”Det nya läget har sporrat EU att inte förlora den
marknad europeiska företag erövrat utan utvidga den, men
det är också till stor fördel för Kuba som nu kan välja vem
de vill handla med”.
EU är Kubas näst största handelspartner och största
utländska investerare. I april 2014 inledde EU och Kuba
förhandlingar om att normalisera de förbindelser som EU
frös 1966 med den så kallade ”gemensamma ståndpunkten”,
som fortfarande gäller. Den har dock inte hindrat över
hälften av EU-länderna att sluta bilaterala avtal med Kuba
sedan 2008, när kontakterna på regeringsnivå återupptogs.
EU har sedan des avsatt 110 miljoner US dollar i bistånd
till Kuba.
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