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Trots att de diplomatiska förbindelserna återupprättats 
fortsätter USA med fientliga handlingar mot Kubas folk. 
Den som orsakar mest skada är den ekonomiska, finansiella 
och handelsblockaden, som började tillämpas 1962, efter 
USA:s misslyckade invasion av Kuba. Sedan har de 
ursprungliga blockadlagarna utvidgats och förstärkts flera 
gånger. Idag är blockaden hårdare än någonsin. 

Över ett halvt århundrade
Världshistoriens längsta och hårdaste ekonomiska och 
finansiella blockad är en kollektiv bestraffning som medför 
enorma förluster och lidande för ett helt folk. Det är enligt 
internationell rätt en krigshandling. De flesta länder skulle 
ha dukat under för länge sedan, men kubanerna härdar ut.

Vad består blockaden av?
USA:s blockad mot Kuba är en serie åtgärder för att kväva 
Kubas ekonomi och få kubanerna att ge upp. USA hoppas  
att blockaden ska framkalla ”svält och desperation” 
(som det står i USA:s motivering för blockaden när den 
infördes). Detta ska i sin tur få befolkningen att revoltera 
mot landets regering, är det tänkt.

Vad säger Förenta Nationerna?
Sedan 1992 röstar FN:s Generalförsamling varje år mot 
blockaden. 2017 röstade 191 länder för Kubas resolution 
mot blockaden. Enbart USA och Israel röstade för 
blockaden. USA hävdar sina blockadlagar extraterritoriellt, 
utanför sina gränser. FNs enhälliga fördömande beror 
bland annat på att blockaden skadar andra länders egna 
intressen.

Trots FN:s fördömanden gör EU och EU-ländernas 
regeringar inget för att skydda sina företag, banker och 
medborgare från USA:s sanktioner. Inte heller arbetar de för 
att deras medborgare ska få tillgång till Kubas medicinska 
framsteg, som Kubas världsledande bromsmediciner mot 
cancer. Eller Kubas effektiva mediciner som kan undvika 
amputationer av diabetesfot. 

Hur verkar blockaden, vilka blir följderna?
Kostnaden för blockaden är svår att beräkna. En försiktig 
uppskattning anger den sammanlagda kostnaden för 

Kuba till ofattbara 122 miljarder US dollar! Den årliga 
kostnaden är ca 4 miljarder US dollar. Blockaden är det 
största hindret för Kubas ekonomiska utveckling. Den 
drabbar alla sektorer: hälsovård, utbildning, idrott, handel, 
transporter, livsmedelsförsörjning, kultur osv. USA måste 
inte bara upphöra med blockaden, utan också kompensera 
Kuba för förlusterna. 

• Fartyg som angjort kubansk hamn förbjuds under  sex 
månader att angöra hamn i USA. 

• Produkter som innehåller något från Kuba får inte 
säljas till USA. Kuba har mycket nickel. Nickel ingår i 
bilplåt. Bilar med kubanskt nickel får inte säljas till USA. 
Inte heller belgisk choklad med kubanskt socker, o.s.v.

• Produkter som innehåller komponenter tillverkade 
i USA, eller där det finns USA-patent, får inte säljas till 
Kuba. I dagens globaliserade värld betyder det mängder 
av produkter, mediciner, utrustningar osv. När ett USA-
företag köper upp, eller bara går in i ett annat företag, 
så kan det inte längre handla med Kuba. Det betyder 
att reservdelar, service, underhållsartiklar etc. inte kan 
levereras, även om Kuba redan har aktuell utrustning. Den 
blir då ofta obrukbar.* 

• US dollar är den internationella handelsvalutan. USA 
betraktar alla dollar i världen som sin egendom. Om 
Kuba handlar i dollar straffar USA banken som förmedlat 
betalningar med miljardbelopp i ”böter”. USA har bötfällt 
banker i alla världsdelar för brott mot USA:s blockadlagar. 
USA har tvingat storbanker att ingå avtal som ger USA 
full insyn i deras transaktioner. Också banker som inte 
har avtal med USA är rädda för konsekvenser och avvisar 
affärer med Kuba. 

Världshistoriens längsta blockad  

Ett folkrättsbrott 
som kränker alla 
kubaner!
Zoltan Tiroler
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Inget tjuvnyp är för litet
Medan det finansiella strypgreppet är det som slår hårdast 
mot Kubas ekonomi, så omfattas också ”småsaker” som att 

• Swedbank har nekat Svensk-Kubanska Föreningens 
Stockholmsavdelning att öppna ett konto för sin 
verksamhet (november 2017).

• En svensk researrangör har i flera fall sett sina kunders 
pengar beslagtagna av PayPal och banker (december 
2017).

• En penningförsändelse i euro från Sverige till Schweiz, 
via Nordea till Credit Suisse, returnerades  efter att bankerna 
tagit en avgift (20 000 kr) för ”valutatransaktioner”. 
Pengarna var avsedda för MediCuba Europa, med säte i 
Schweiz, som bedriver medicinskt samarbete med Kuba 
(2016)

• Kubanska medborgare har nekats köpa böcker på 
Amazon. Biluthyrare i olika länder har nekat kubansk 
ambassadpersonal att hyra. Kreditkort har nekats kubaner 
på grund av deras nationalitet, osv…

Kubas representant i FN  Anayansi Rodriguez:

USA blockerar Kubas betalningar 
till internationella organ 

Blockaden hindrar Kuba från att fullgöra sina betalningar 
till FN och i tid sina ekonomiska åtaganden gentemot 
internationella organisationer, förklarade Kubas ständiga 
FN-representant Anayansi Rodríguez, och gav några 
exempel på denna oroväckande situation. 

Sedan 2015 vägrar schweiziska storbanken UBS 
ta emot Kubas betalningar för medlemskap i FNs 
miljöprogram (UNEP) och nätverket för miljöutbildning.

Detsamma händer med Kubas avgift till Protokollet 
för bioteknologisk säkerhet i Konventionen om biologisk 
mångfald, liksom avgifterna till Basel, Rotterdam och 
Stockholmkonventionerna. På grund av detta har Kuba 
sedan 2016 inte kunnat  ta del av projekt och samarbete 
om säker hantering av kemikalier och farligt avfall.

Kubas årliga avgift till Interparlamentariska Unionen i 
Genève, stoppas också av UBS.

Mellan april 2016 och mars 2017 fick  Kuba konton 
nedstängda, medel undanhölls, återbetalningar stoppades, 
transaktioner annullerades m.m. av över 100 finansiella 
institutioner världen över, till följd av blockaden. Under 
denna period vek sig ytterligare 40 banker för Washingtons 
trakasserier, som hotar kubanska institutioners normala 
verksamhet.

Upprepade gånger undanhålls och nekas betalningar 
för tjänster som Kubas hälsovårdsarbetare utför i skilda 
delar av världen, då banker i tredje land fruktar att de ska 
straffas med dryga böter till USA.

Blockaden är definitivt inte ett bilateralt problem, det 
är en politik som har en tydlig extraterritoriell karaktär 
och vars konsekvenser påverkar alla, inklusive USAs eget 
folk.     Granma 171231, översättning Christine Vaple 

Solidaritetsrörelsens viktigaste krav  
      Zoltan Tiroler
Kubas och internationella solidaritetsrörelsens viktigaste 
krav är ett slut på USA:s Kubablockad. Kampen mot 
blockaden är Svensk-Kubanskas absolut viktigaste 
kampanj. Som andra kampanjer kan målet verka 
ouppnåeligt. Inte många trodde att Vietnam skulle 
besegra USA och att apartheid i Sydafrika skulle störtas. 
Inte många trodde att USA skulle tvingas släppa de fem 
kubanska politiska fångarna. Men så blev det. I alla dessa 
fall skapade kampen en stark folklig opinion och uppnådde 
sitt mål. Också USAs grymma Kubablockad kommer att 
få ett slut. Vi drar vårt strå till stacken. 

Varför gör USA på detta sätt?
Efter diktaturens krossande och revolutionens seger 1959 
kunde USA inte acceptera en självständig, oberoende 
och socialistisk stat bara 150 km från Florida. Kuba står 
fritt från USA:s herravälde. Kuba är ett exempel och ett 
föredöme för övriga Latinamerika. USA har med våld 
slagit ner mängder med folkliga försök i Latinamerika att 
följa Kubas exempel och vill med alla medel utradera det 
kubanska föredömet. 
* Svenska Pharmacia hade länge omfattande export till Kuba. 
När USAs Upjohn 2003 köpte upp Pharmacia upphörde all 
export också av reservdelar och läkemedel.
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Några exempel på blockadens effekter
• 5 minuters blockad motsvarar materialkostnaden för en

2-rumsbostad
• 12 timmars blockad motsvarar kostnaden för det årliga
 behovet av insulin till de 64 000 diabetikerna i Kuba.

• 1 dags blockad motsvarar kostnaden för 139 stadsbussar.
• 2 dagars blockad motsvarar kostnaden för  skrivmaterial,
 anteckningsböcker och annat utbildningsmaterial som
 krävs till en årskurs.

• Kuba beräknar att blockaden fördubblar kostnaden för
 landets import och att Kubas exportinkomster halveras.


