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för att ordet Kuba förekom i betalningsordern. 
13 februari 2018, International Bank of Qatari, IBQ, 

vägrade att genomföra en överföring från en kubansk med-
borgare, bosatt i Qatar, på grund av USAs Kubablockad

9 mars 2018, Jamaikanska banken First Caribbean In-
ternational Bank, filial till  Canadian Imperial Bank of 
Commerce stoppade – av rädsla för att bryta mot USAs 
blockadlagar – upprättandet av det kredit och betalnings-
system som Kubas ambassad behövde.   

Fler exempel
• Hyundai Elevators kunde inte sälja utrustning till ku-

banska TECNOTEX eftersom bolaget har konton i banker 
som har finansiella kontakter med USA-banker. 

• Brittiska onlineplattformen ”Future Learning” (i of-
fentliga Open University) utestängde medlemmar i Kubas 
Anestesiologi- & Livräddningssällskap från deltagande.  

• USA Company Hewlett Packard hindrade belgiska 
STUDIOTECH att sälja 30 specialdatorer till Kubas Ra-
dio och TV-bolag, ICRT.

• South African First National Bank vägrade kunder att 
genomföra betalningar till HAVANTUR UK LTD i Stor-
britannien, pga kopplingar till ett företag på USAs block-
adlista.  

• Brasiliens Bradescobank hindrade brasilianska Em-
porium Cigars att genomföra inköp från de kubanska före-
tagen BICSA och Habanos S.A. 

• Panamas Multibank stoppade flera överföringar från 
olika USA-bolag till Panamabolaget CCAS.S.A, pga 
kopplingar till kubanska bolag. 

• Tyska Deutsche Postbank, vägrade att överföra en be-
talning från tyska bokförlaget 8MAI till Granma Interna-
tional osv ….. 

Källa: Kubas ständiga FN-kontor.

USAs över 60-åriga ekonomiska, finans- och handels-
blockad mot Kuba drar in hela världen, och drabbar alla 
verksamhetsområden i Kuba, och allt folk.

 Ett aktuellt axplock 
Exempel på USAs Kubablockads internationella ut-

sträckning:
Från andra halvåret 2017 har USAs blockad mot Kuba 

haft en exempellös skadlig effekt, särskilt inom finans och 
banksektorn. Fastän USAs införande av Helm-Burton-
lagen med dess extraterritoriella effekt ledde till att många 
länder instiftade motgiftslagar, för att skydda sig mot de 
skador HB-lagen kunde åsamka dem, har USAs skräm-
seleffekt på länderna lett till att motgiftet inte tillämpats 
som tanken var. 

Det finns många exempel på hur USAs förbud, hot och 
utpressning stoppat Kubas handel med många länder, här 
bara ett axplock:

29 juni 2017, Stanbic Bank i Zimbabwe (filial till Stan-
dard Bank Group i Sydafrika) stängde kubanska ambassa-
dens konto enligt instruktioner från Deutshe Bank (Tysk-
land) och UniCredit Bank (Italien) 

20 juli 2017, BNP Paribas Fortis S.A. bankkontor i Bel-
gien vägrade en handelstransaktion, till belgiska företaget 
R.I.P.I.SPRL, med hänvisning till kubanska kontakter 

November 2017, OFAC (USAs kontor för  kontroll av 
utländska tillgångar) utmätte böter på 204,277 US$ för 
America Express Company (Amex) för att en belgisk part-
ner till Amex utfärdat kreditkort till kunder i Europa som 
användes för att handla i Kuba.

6 februari 2018, USA-bolaget Stripe avslutade alla 
kundkonton som hade band till Kuba, på grund av de åt-
gärder USA vidtagit mot Kuba. 

13 februari 2018, ASB-banken y Nya Zeeland vägrade 
att genomföra en medborgares betalning till en resebyrå 

Hur USAs gränslösa blockad drabbar Kuba
Eva Björklund

”USAs blockad är den mest hårdnackade förföljelse, 
utan slut, mot all kubansk ekonomisk verksamhet, var 
som helst i hela världen: det är ett alltomfattande krig med 
oerhörd styrka till egen favör, mot vårt lands ekonomi, och 
går så långt som att slå ner på individuella transaktioner, 
människor emellan, och alla som försöker bedriva någon 
slags ekonomisk verksamhet  i vårt land, oavsett av vilken.

Det är oacceptabelt att som villkor ställa politiska ef-
tergifter som strider mot vårt lands självständighet. Det 
är fullständigt oacceptabelt, upprörande, irriterande, och 
sanningen är att vi föredrar att gå under hellre än att av-
säga oss vår självständighet. 

Detta är bakgrunden till att denna fientliga politik inte 
hindrat Revolutionen från att göra Kubas folk sitt eget 
lands ägare, och på spillrorna av den USA-tillvända dikta-
turen fortsätter vi denna långa branta stig.    

Jag tackar ett ädelt självuppoffrande folk, detta ma-

nuellt och intellektuellt arbetande folk, jordbrukare och 
studenter, kvinnor och män, barn, gamla, medborgare av 
alla åldrar, läskunniga eller inte tog kubanerna för första 
gången sitt öde i egna händer. 

Vi kämpar för den dag blockaden upphör. Ert förtro-
ende kommer inte att svikas, er kärlek och uppmuntran 
kommer inte att vara bortkastad. Det frö ni sår i våra hjär-
tan kommer aldrig att dö. 

Den kriminella blockaden, som de lovar skärpa, mång-
faldigar vårt folks heder och ära, mot dem vilkas folkmör-
darplaner kommer att misslyckas. 

Låt oss med stolthet för världen kungöra detta rekord, 
som gör oss värdiga det mest rättfärdiga av krav: att vårt 
hemlands rätt till liv, hälsa och lycka ska respekteras.  Vi 
kommer att kämpa till döden för denna rättighet.” 

Översättning Eva Björklund

Tack Kubas folk för att ni aldrig givit upp! 
Fidel Castro 1994
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