der som vi inte får handla med, bland dem Kuba och bara
namnet Kuba i en europeisk förening, tänder alla varningslampor. ”Deutsche Bank vill inte ta några risker”.
Efter två veckor hittade Euscadi-Cuba italienska Unicredit
i Milano, som överförde pengarna.

2:a stoppade överföringen, februari 2018,
Unicredit Italien

Några dar senare, den 22 februari 2018, nekades Unicredit göra en andra överföring till samma projekt, antagligen varnad av USA. Det var 3 500 € från baskiska Exker
Anitza-Izquierda Unida. De hittade tyska Commerzbank
AG, Frankfurt, som förde över pengarna den 12 april

3:e stoppade överföringen, maj 2018,
Commerzbank AG

USAs
Kubablockad
Cubainformación noticias.
Det är välkänt att USAs Finansdepartemet blockerar
Kubas utrikeshandel och övervakar världens banker. Mindre känt är att banker av rädsla för USAs bestraffning vägrar att föra över pengar mellan solidaritetsorganisationer
i Europa. Som i september 2017, när en holländsk bank
vägrade att föra över 60 000 € till en tysk solidaritetsförening. Banken ”genomför inte transaktioner som har
direkt eller indirekt anknytning till vissa länder”.
Det senaste är att banker vägrar att föra över pengar
till solidaritetsprojekt i tredje land, där hälsosamarbete bedrivs. Det är vad baskiska Vänskaps- och Solidaritetsföreningen med Kuba, Euskadi-Cuba, drabbbats av 3 gånger
i år.

1:a stoppade överföringen, januari 2018.

I slutet av januari i år begärde Euskadi-Cuba att Deutsche Bank skulle föra över 6 900 € till stiftelsen ”En bättre värld är möjlig” i Buenos Aires, som samordnar flera
kubanska hälsovårds- och alfaberiseringsprojekt där. Det
är en donation för att utrusta ögonkliniken ”Ernesto Che
Guevara”, där tusentals fattiga argentinare återfått sin syn
tack vare Kubas solidaritet. Det är ett så kallat Nord-SydSyd-projekt, där Nord ekonomiskt stöder ett samarbete
mellan två Sydländer.
När Euscadi-Cubas bank inledde överföringen skickade Deutsche Bank tillbaka pengarna med hänvisning till
”intern politik” utan närmare förklaring, och tog ändå ut
sin kommission för hanteringen.
En bankanställd antydde att ”det finns en lista på län10

Men precis som förra gången tände någon varningslamporna. Så tredje maj vägrade de överföringen från
Euskadi-Cuba till argentinska ”En bättre värld är möjlig”.
Det var ett nytt bidrag på 7 000 € från Gipuskoas kommunstyrelser. I juli hittade de en bank, Fiare Banca Ética,
som var beredd att göra överföringen.
Samma sak som drabbade Euscadi-Cuba 2018 hade
drabbat Föreningen Italien-Kuba 2017 när de försökte
föra över pengar till samma projekt, och stött på samma
problem.
Redan 2013 hade en donation för ett bevattningssystem
stoppats. Och det var inte första gången. När Euskadi-Cuba skulle överföra pengar genom engelska Barclays Bank
fick de fylla i ett omfattande frågeformulär: om betalningen hade koppling till Kuba och någon direkt eller indirekt
koppling till USA? Är den direkt eller indirekt relaterad
till ”förbjudna länder” (Myanmar, Nordkora, Iran, Kuba,
Syrien, Sudan)?.

USA tvingar internationella banker
att betala ”böter”

Detta är ändå småsaker jämfört med USAs brutala
blockad mot Kubas ekonomi, med höga böter för de internationella banker som vågar handla med Kuba. Blockaden
beräknas ha kostat Kuba 125 miljarder US$ i löpande priser. FNs Generalförsamling har 26 år i rad krävt att USA
ska häva detta massiva, systematiska och uppenbara brott
mot över 11 miljoner kubaner. Översättning Eva Björklund
Tillägg från Sverige
Samma sak hände Svensk-Kubanska Föreningens bidrag till
den ideella biståndsorganisationen i Schweiz, mediCubaEuropa, som bistår Kuba för inköp av laboratorie- och annan medicinsk utrustning. I december 2016 uppdrog SvenskKubanska Föreningen åt sin bank sedan årtionden, Nordea,
att göra två betalningar från Medicininsamlingen på 40 000
Euro vardera (386 364 kr, 386 412 kr). Pengarna ”studsade”
tillbaka från Credit Suisse som Nordea använt som mellanhand, med avdrag på 10 216 kr resp 9 756 kr, Credit Suisses
kommission. Föreningen har dels krävt förklaring, dels återbetalning av ”kommissionen” på 19 972 kr, samt betalning
till mediCuba-Europas bank av de avsedda 80 000 kr. Den
23 november hade mediCuba hade fått sina pengar. Men
inte Svensk-Kubanska.
Föreningen har också haft svårigheter att öppna Swish, av
samma skäl, rädslan för USA. Svensk-Kubanskas Stockholmsavdelning nekades också öppna konto i Swedbank,
med hänvisning till risken. översatt Eva Björklund
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