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 Forts från sid 7

När den nya lagen 2009 gjort det lagligt köpte Vanessa 
García, 37-årig författare, tillsammans med sin syster 
flygbiljetter till Havanna och berättade sedan för sin mor, 
Jackie Díaz-Sampol.

”Hon blev alldeles knallröd och en ven svullnade upp i 
huvudet”, säger Vanessa. ”Och så sa hon ‹Jag kommer att 
få en hjärtattack. Du kommer att ta död på din mor.› Jag rev 
sönder biljetterna, fastän de kostat oss 500 dollar styck och 
inte kunde återbetalas, och spolade ner dem på toaletten. 
Jag kunde inte göra detta mot vår mor.”

De uppnådde ett slags försoning 2014, när mor och 
dotter reste till Kuba tillsammans. Många som är emot 
resor till Kuba säger att de skulle ändra inställning först 
om det blev en ny, ickekommunistisk regering.
Källa THE NEW YORK TIMES

Under Obamas regeringstid har böter för brott mot 
USAs Kubablockad utfärdats på 14 miljarder US$. Bara 
mellan december 2014 och mars 2016 är summan uppe i 3 
miljarder dollar.

USAs finansdepartement har bötfällt USA-bolaget 
Halliburton för brott mot Kubablockaden. Böterkrav på 
304 706 US$ kom bara tre dagar efter att det franska CGG 
Services SA dömts till böter på 614 250 US$. Rapporten 
från finansdepartementets OFAC, Byrån för kontroll av 
utländska tillgångar, som bland annat kontrollerar att 
USAs sanktioner tillämpas. Halliburtons brott består 
i att de tillsammans med sina underleverantörer från 
Cayman Islands exporterade varor och tjänster för olje- 
och gasprospektering och borrning i Angolas Cabindalän. 
Enligt OFAC innehade kubanska Cuba Petroleo fem 
procent av aktierna i det olje- och gaskonsortium som 
utförde detta arbete.

Kubas utrikesdepartement förklarar att böteskravet mot 
Halliburton är det tredje hittills i år. Halliburton ingår i den 
grupp på fem USA-bolag och tre från andra länder som 
Washington bötfällt sedan USAs ändrade politik gentemot 
Kuba annonserades den 17 december 2014. Sammanlagt 

USA-bolag bryter blockaden, bötfälls 
 Christine Vaple

uppgår bötessumman under denna period till omkring 3 
miljarder US$,.

Under Obamaregeringen (2009-2016) har USA hittills 
utdömt böter för brott mot sanktionerna mot Kuba och 
andra länder vid 49 tillfällen, till ett sammanlagt värde av 
14 miljarder US$.

Josefina Vidal, chef för det kubanska 
utrikesdepartementets USA-avdelning, sa i fredags att 
USAs ekonomiska, handels- och finansiella blockad mot 
Kuba fortsätter att tillämpas rigoröst, rapporterar Prensa 
Latina. På Twitter hänvisade Vidal till att USA-regeringens 
nya bötfällning av ett företag som gjort affärer med 
kubanska motparter understryker den politik som USA fört 
mot Kuba i över 50 år nu.

I ett uttalande påpekade Kubas utrikesdepartement 
också att sanktionerna intensifierar den avskräckande 
effekten på företag i USA och andra länder som vill göra 
affärer med Kuba, och understryker att en grundläggande 
förutsättning för att kunna gå vidare i normaliseringen av 
de bilaterala relationerna är att USA helt och hållet häver 
blockaden.

Källa ACN 2016-08-09

Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez la vid en press-
konferens i Havanna den 9 september fram Kubas rapport 
till Resolution 70/5 ”Nödvändigt att få slut på USAs eko-
nomiska, handels- och finansiella blockad mot Kuba”.
Resolutionen, som i oktober för 25:e gången ska diskuteras 
i FNs generalförsamling, visar att blockaden fortsätter trots 
USA-presidentens löfte för snart två år sedan att häva den 
- eftersom den misslyckats, är en rest från kalla kriget, ska-
dar Kubas folk och isolerar USAs regering. Men blocka-
den har inte hävts utan fortsätter att gräva djupa hål i Kubas 
ekonomi och inskränka kubanernas rätt till utveckling.
”Blockaden drabbar Kubas folk. Nöd och svårigheter blir 
vardagsmat för kubanska familjer. Blockadens effekter på 
Kuba kan inte underskattas. Den är det främsta hindret för 

Miranda, 20, i mitten, på besök hos kusinerna i Kuba 

landets utveckling,” sa Rodríguez.
”Vi medger att framsteg gjorts i förbindelserna mellan 
Kuba och USA, men blockaden skadar Kubas livsmed-
elsförsörjning, läkemedelsindustri, utrikeshandel och in-
ternationellt samarbete.” Inget område undgår blockadens 
effekter - varken hälsovård, social trygghet, tjänster eller 
utbildning.
För tiden mellan april 2015 och mars 2016 beräknas Kubas 
kostnader för blockaden ha uppgått till ca 4,68 miljarder 
dollar, sa Rodríguez.
”Därför kommer Kubas regering att till FNs generalför-
samling lägga fram Resolution 70/5 för omröstning 
Källa: Granma http://en.granma.cu/
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 För 25:e året i rad, dags för FN-resolution mot blockaden


