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Presidenterna Raul Castros och Barack Obamas beslut 
den 17 december 2014 om att återupprätta diplomatiska 
förbindelser och åter öppna ambassaderna i de båda 
huvudstäderna, var början på en intensiv och komplicerad 
process, som ändå visat bättre resultat än någonsin 
tidigare i de bilaterala förbindelserna.  Sedan dess har 
Obamaregeringen infört vissa mindre förändringar i sin 
politik och har uppmanat kongressen att häva blockaden. 
Kuba säger att de förändringar i blockadreglerna som 
gjorts under 2015 och 2016 är positiva men begränsade 
eftersom de inte ändrar grunddragen. 

På det dryga år som gått sedan beslutet i december 2014 
har USA fram till januari 2016 påfört åtta företag i USA 
och utlandet böter uppgående sammanlagt till nästan 3 
miljarder US-dollar. Läggs de till de 47 bötesföreläggande 
som utfärdats under Obamas regeringstid 2009-2015 blir 
det sammanlagt drygt 14 miljarder US -dollar.

De senaste exemplen är 
•	 Tyska Commerzbank bötfälldes med 1, 7 miljarder US-
dollar och franska Crédit Agricole med 1,116 miljarder. 
På grund av böterna beslöt Commerzbank att upphöra 
med banktransaktioner med kubanska banker och Kubas 
ambassad i Berlin. 
•	  CGG Services SA bötfälldes i februari 2016 för att ha 
försett Kuba med service och utrustning av USA-ursprung 
för olje- och gasutvinning och för seismisk forskning i 
Kubas särskilda ekonomiska utvecklingszon. 
•	 USA blockerade en överföring av 22 000 € från Kubas 
UD till kubanska ambassaden i Kazakhstan via Bank of 
New York Mellon. 
•	 USA har stoppat en överföring från ett kubanskt företag 
inom nickelutvinning via schweiziska banken BCGE. 

Den 15 mars i år offentliggjorde USA fler små 
öppningar i blockaden: de tillåter att Kuba använder 
US-dollar i sina internationella transaktioner och tillåter 
enskilda USA-medborgare att delta i studieresor ”folk-till-
folk”. Kvar finns viktiga begränsningar som presidenten 
har mandat att avskaffa utan kongressens medgivande. Det 
gäller bland annat:

Förbudet
•	 att etablera bankförbindelser mellan finansiella 
institutioner i Kuba och USA, vilket hindrar transaktioner 
och ökar kostnaderna.
•	 för Kuba att exportera till USA, vilket betyder att den 
begränsade handel som USA tillåter i princip bara kan gå 
i en riktning.
•	 för export till Kubas statliga företag. Det gäller t.ex. 
inom turism, gruvnäring och varuexport. 

Blockaden fortsatt stenhård
I maj i år arrangerade Brittiska Cuba Solidarity 

Campaign i London en konsert (“A piano for Cuba - 
Fundraising Classical Music Concert”) för att kunna skicka 
ett piano till en musikskola i Havanna. De sålde biljetter 
för £360 genom Eventbrite. Men USA:s ”Byrå för kontroll 
av utländska tillgångar”, OFAC,  upptäckte detta oerhörda 
brott mot USA:s Kubablockad och pengarna blockerades 
och inget piano kunde köpas. 

Nu gällde det ett piano. Men liknande storstilade 
insatser av OFAC har under 55 år hindrat Kuba från att 
skaffa sig barncancermediciner, jordbruksprodukter, 
sjukhusutrustning, reservdelar för Havannas 
vattenförsörjning osv. 

Ett annat exempel är USA-företaget FedEx Corporation 
som nyss köpt österrikiska TNT Austria. Båda inom post 
och paket. Ett av de nya ägarnas första åtgärder var att 
stänga ner servicen till Kubas ambassad i Wien. FedEx 
meddelade ambassaden att ”baserat på etablerade direktiv 
(från USA) så kan vi inte längre utföra uppgifter för Kuba 
och andra länder som är under sanktioner från USA. 

Brittiska Coop-banken stängde tidigare Brittiska Cuba 
Solidarity Campaigns, SCSs konto. Efter en tids starka 
protester medgav banken skriftligt att nedstängningen 
skedde på grund av den ”risk” som förelåg för straffåtgärder 
från USA.  

Källor. Kubas FN-delegations uttalande om blockaden:
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Nagga blockaden i kanterna, men … 

Eva Björklund


