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Kuba har rätt att välja sin egen väg

Kuba har en ny president, som inte heter Castro, och 
en nyligen reviderad grundlag, men håller fast vid sitt 
socialistiska system – trots att landet sedan 1962 har 
utsatts för USA:s olagliga extraterritoriella blockad. 

Varför denna blockad?
Syftet med USA:s blockad är att svälta det kubanska folket till under-
kastelse. Redan 1960 angavs detta i ett hemligstämplat dokument upp-
rättat av president Eisenhower och USA:s nationella säkerhetsråd: 

”Alla tänkbara åtgärder måste snarast vidtas för att försvaga 
Kuba ekonomiskt. Pengar och utrustning måste vägras Kuba, 
så att lönerna sänks, befolkningen hungrar, blir desperat och 
störtar regeringen.”

Kuba hade då visat att revolutionen, som segrade den 1 januari 1959, 
skulle innebära en omvälvande förvandling av hela samhället och en ny 
framtid för landets fattiga majoritet. I juni 1959 inleddes jord reformen 
som gav mark till lantarbetarna. Då ägdes tre fjärdedelar av all od-
lingsbar mark av USA-bolag och andra utlänningar. Markägarna er-
bjöds ekonomisk kompensation av Kuba, baserad på vad de uppgivit 
för värden i sina inkomstdeklarationer.  Uppgörelser gjordes med mark-
ägare från flera länder, även Sverige, men USA vägrade att förhandla 
om kompensation.

När USA-bolagen Texaco, Shell och Esso sommaren 1960 vägrade 
att raffinera den råolja som Kuba köpt till bra pris från Sovjetunionen, 
nationaliserade Kuba dessa bolag. Fler nationaliseringar följde, av in-
dustrier, sockerföretag, transportbolag, banker m.m, men USA vägrade 
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förhandla om kompensation. Istället tog man till våld.
Kuba utsattes för sabotage och bombräder. Terrorgrupper genom-

förde flyg- och båtkapningar. USA drog sig inte heller för att använda 
bakteriologisk krigföring. I oktober 1960 deklarerade president Eisen-
hower förbud mot all försäljning till Kuba, med undantag för mediciner 
och mat. 1 januari 1961 bröt USA de diplomatiska förbindelserna med 
Kuba och i april samma år gjordes ett invasionsförsök mot ön, som 
dock misslyckades totalt. Grisbukten blev ett stort nederlag för USA. 

Kennedy deklarerar total handelsblockad
Sedan Grisbukten har alla slags medel utom de rent militära använts 
i syfte att kuva det kubanska folket till underkastelse. Här ingår upp-
trappat handelskrig, terror, hatpropaganda, infiltrationsförsök, spioneri 
och påtryckningar på länder som visat Kuba sin sympati. Kuba skulle 
isoleras, särskilt från sina närmaste grannar, och USA lyckades få ett 
flertal länder i Latinamerika att bryta sina diplomatiska förbindelser 
med Kuba.

President Kennedy deklarerade den totala handelsblockaden mot 
Kuba den 3 februari 1962. Total blockad innebar att även mat och medi-
ciner inkluderades, vilket bryter mot Genèvekonventionen från 1949. 
Kennedy hänvisade till USA:s lag om ”handel med fienden” (Trading 
with the Enemy Act från 1917) och beslöt att använda den lagen mot 
Kuba. Sedan dess har alla USA:s presidenter fram till Trump beslutat 
förlänga tillämpningen av lagen ett år i taget.

Genom olika påtryckningar och hot har USA:s regering gjort allt 
den kunnat för att få andra länder att sluta upp i blockaden mot Kuba. 
Påpekas bör, för att alla länder skall vara bundna av att sluta upp i en 
blockad eller i sanktioner, krävs beslut i FN:s säkerhetsråd. USA har 
inte lyckats få fram något sådant beslut. På svenska regeringens hem-
sida står det: ”De sanktioner som gäller i Sverige är beslutade av FN 
eller EU. Sverige har inga egna, nationellt beslutade sanktioner.”

Det är inte ett handelsembargo USA utsätter Kuba för. I så fall 
skulle det inskränka sig till att USA, ev. tillsammans med en grupp 
ytterligare länder, vägrade handla vissa varor med Kuba, som påtryck-
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ning i ett visst syfte. Men eftersom det mäktiga USA hotar andra länder 
och deras företag med repressalier om de inte underordnar sig USA:s 
lagar mot Kuba, och att sanktionerna syftar till att svälta det kubanska 
folket till underkastelse, blir det en blockad, alltså en krigshandling.

”Sanktioner utgör ett påtagligt och mindre kostsamt alternativ till 
militär intervention” skriver Richard N. Haass, ordförande i USA:s in-
flytelserika Council on Foreign Relations, i sin bok om sanktioner. 

Ett exempel på hur långt detta har gått är följande: Banken Nordea 
skriver på sin engelskspråkiga hemsida under rubriken Financial 
sanctions: ”official sanctions lists (OFAC, EU, UN).” Man kan fråga 
sig: Inkluderar Nordea USA:s OFAC-lista över länder, företag och indi-
vider, som USA straffar med sanktioner, som en officiell lista att gälla 
i Sverige, t.o.m. som nummer ett före EU och FN?

 
Blockaden skärps och blir extraterritoriell
Kuba byggde upp sitt nya samhälle med stor hjälp från Sovjetunionen 
och det så kallade östblocket. USA förväntade sig att socialismens sam-
manbrott i dessa länder kring 1990 skulle innebära spiken i kistan för 
Kuba. Men trots att Kuba miste 85 procent av sin utrikeshandel och 
gick in i en svår kris, den så kallade specialperioden, vägrade landet att 
ge upp. Kuba fortsatte att hävda sin rätt att välja sin egen väg.

Under 90-talet införde USA ett par nya lagar som innebar att blocka-
den skärptes och Kubafientliga stämningar i USA vädrade morgonluft. 
Den första lagen kom 1992, Torricellilagen (Cuban Democracy Act). 
Alla fartyg som anlöpt kubansk hamn skulle det närmaste halvåret för-
vägras gå in i någon hamn i USA. Ett brott mot internationell rätt och 
den fria sjöfarten! Dotterföretag till USA-bolag som etablerats i andra 
länder (och som måste följa lagarna i dessa länder och inte USA:s lagar) 
skulle förbjudas handla med Kuba. Detta också i strid mot internatio-
nell rätt. USA:s Kubapolitik blev därmed extraterritoriell, det vill säga 
USA krävde att andra länder måste lyda USA:s lagar.

Den 50 sidor långa Helms-Burtonlagen infördes 1996. Sprit företaget 
Bacardís jurister medverkade till texten. President Clinton underteck-
nade. 
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Helms-Burtonlagen består av:
Kapitel I: Om att stärka blockaden, propagandan och organisera kontra-
revolutionär aktivitet och spionage i Kuba. Här ingår Torricellilagen.
Kapitel II: Hela Kubas samhälle och grundlag måste modelleras om 
efter USA:s diktat.
Kapitel III: USA-medborgare ges rätt att i domstol i USA stämma 
utländska medborgare som köper, säljer, hyr, nyttjar mark, byggnader, 
utrustning, gruvor, som Kuba nationaliserat efter den 1 januari 1959. 
USA:s justitiedepartement har för sin del godkänt 5 913 av inlämnade 
anspråk, totalt 1 902 202 285 US dollar. 
Kapitel IV: USA skall vägra visum till och utvisa utlänningar som gör 
affärer med eller nyttjar egendom som Kuba nationaliserat efter revo-
lutionens seger 1959. USA:s utrikesminister kan besluta om undantag.

Protester runt om i världen
Helms-Burtonlagen är absurd och en skam för USA. Den bryter mot 
FN-stadgan. EU, Mexiko och Kanada protesterade och stiftade lagar 
och förordningar som förbjöd sina invånare och företag att underordna 
sig denna USA-lag. 

EU beslöt om följande förordning: RÅDETS FÖRORDNING (EG) 
nr 2271/96 av den 22 november 1996. I denna förordning fastslås 
att Helms-Burtonlagen inte gäller i EU. Vidare att om USA:s finans-
departement genom sin sanktionsmyndighet OFAC ställer krav på något 
företag i EU med hänvisning till Helms-Burtonlagen, så får sådana be-
slut ”varken erkännas eller vara verkställbara på något sätt”. Vidare 
anges att företag och personer som drabbas av blockadlagarna skall ha 
rätt till ersättning som anskaffas genom exempelvis beslag av tillgång-
ar hos den som orsakat skadan. En särskild kommitté skall samordna 
EU:s och medlemsstaternas arbete för att skydda EU:s företag och in-
divider mot Helms-Burtonlagen. 

EU hotade också med flera åtgärder, bl.a. att driva frågan om USA:s 
extraterritoriella lagstiftning i Världshandelsorganisationen WTO.
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Under 1990-talet höll Kuba 
på att bygga ut turismen. Före-
tag i Europa som gjorde affärer 
i Kuba kände sig hotade av att 
bli stämda inför domstol i USA. 
Dvs. protesterna mot Helms-
Burtonlagen riktade sig i första 
hand mot kapitel III.

Förhandlingar EU-USA ledde i december 1996 till EU:s Gemen-
samma ståndpunkt om Kuba (96/697/GUSP) som var kvar till 
den 6 decem ber 2016, då EU annullerade den. Mot att USA sköt upp 
genomförandet av kapitel III skulle EU i sina förbindelser med Kuba 
bl.a. ”uppmuntra en övergångsprocess i Kuba till pluralistisk demokrati 
och respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter”.  

Förhandlingarna ledde också till att USA:s kongress fattade beslut 
att USA:s president gavs fullmakt att besluta om avsteg från kapitel IV 
i Helms-Burtonlagen. Kapitel IV innebar exempelvis att en europé som 
var direktör för ett hotell i Havanna som Kuba nationaliserat skulle 
vägras visum till USA. 

I lagtexten i kapitel III står det att USA:s president har rätt att sex 
månader i taget skjuta upp verkställandet av detta kapitel om det ”tjänar 
den demokratiska utvecklingen på Kuba”. EU:s gemensamma stånd-
punkt har ju tillkommit för att USA utan att tappa ansiktet skall kunna 
skjuta upp kapitel III. Sedan dess har USA:s presidenter varje halvår 
skrivit på att de skjuter upp kapitel III. Tills nu! President Trump har 
nu förklarat att han inte skriver på. Därmed tillämpas kapitel III från 
och med den 2 maj 2019.

Vad innebar EU:s gemensamma ståndpunkt?
I sina kontakter med Kuba skulle EU:s länder agera för att Kuba skulle 
”införa flerpartisystem, respektera mänskliga rättigheter och grundlägg-
ande friheter”.  Bland makthavare i EU uppfattas ”fritt fram för fri 
företagsamhet och kapitalism” som en ”grundläggande frihet”. EU:s 
länder skulle agera för att få Kuba att ändra sitt politiska system. Kuba 
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hävdade naturligtvis sin rätt att behålla och utveckla sitt eget politiska 
system, som bygger på personval och dessutom ger med borgarna många 
ytterligare kanaler utöver valen att utöva sitt demokratiska inflytande. 

Personvalen ger ingen möjlighet för utländska makter att finansiera 
partier, som inne i Kuba kan agera i dessa makters intressen. Personval 
betyder också att inga partier, inte heller Kubas kommunistiska parti, 
får delta i valen. Kubas kommunistiska parti är inte ett valparti, utan 
har en ideologisk och vägledande roll i samhället.

Mänskliga rättigheter behandlas i FN:s råd för mänskliga rättig-
heter, som har regelbundna granskningar (UPR – Universal Periodic 
Review) av varje land, varvid förslag till förbättringar diskuteras. 2018 
var tredje gången för Kuba. Tack vare Kubas socialistiska system har 
Kuba kommit långt när det gäller mänskliga rättigheter för vanligt folk. 
Det är bara att blicka ut i världen, i USA och Latinamerika och jämföra!

George W. Bush hotar Kuba
President Bush, som tillträdde 2001, koncentrerade 
sig till en början på krigen och förstörelsen av 
Afghanistan och Irak och förmådde inte utveckla 
någon politik i Latinamerika. I flera länder i 
Latin amerika röstades progressiva ledare fram. 
Samarbetet mellan länder i Latinamerika stärktes 
i organisationerna ALBA, som bildades 2004 och 
CELAC, som bildades 2011. 

Men redan 2002 hade USA höjt tonen i sina verbala angrepp på Kuba. 
Bush inkluderade Kuba i ”Ondskans axelmakter” och hans biträdande 
utrikesminister John Bolton anklagade Kuba för att utveckla biologiska 
stridsmedel och dela med sig till ”andra skurkstater”. Bush hotade med 
angrepp på skurkstater ”i förebyggande syfte”. För att få fram konkreta 
åtgärder mot Kuba tillsatte Bush år 2003 Kommissionen för stöd till ett 
fritt Kuba.

Hela tiden hade USA fortsatt att leta efter och odla kontakter med 
missnöjda kubaner för att knyta dem till sig genom ekonomiskt stöd 
och löften om visum till USA. Men 2003 avslöjades 75 sådana kubaner 
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av Kubas säkerhetstjänst och ställdes inför rätta och dömdes för sina 
aktioner i främmande makts intresse. Det var Kubas självständighet 
som stod på spel, och de 75 var landsförrädare. Att ta emot USA:s 
pengar och bli dissident blev ett sätt att leva bekvämt för somliga.

Ett dumdristigt beslut av EU
Efter att de 75 landsförrädarna på Kuba tagit emot sina fängelsedomar, 
beslöt EU att helt frysa alla regeringskontakter med Kuba.  Detta var 
oerhört dumt, och i kombination med den gemensamma ståndpunkt en, 
medverkade det till en markant nedfrysning av relationerna mellan 
Kuba och länderna i EU. Detta var till stor nackdel för de europeiska 
företag, särskilt inom turistbranschen, som börjat göra strålande affärer. 
Istället för att ha kontakt med representanter för Kubas regering skulle 
EU:s diplomater frottera sig med ”oppositionen” dvs. de personer på 
Kuba vars verksamhet huvudsakligen finansieras av USA. 20 miljoner 
dollar är år 2019 avsatta för detta i USA:s budget. Till exempel var det 
sådana personer som skulle bjudas in när respektive land firade sina 
nationaldagar på ambassaderna i Havanna.

Bushplanen var full med lögnaktig propaganda, exempelvis utlovades 
vaccinering av alla barn. Men sanningen är att Kuba har ett mycket mer 
heltäckande vaccinationsprogram än USA.
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Bushplanen av år 2004 och 2006
”Kommission för stöd till ett fritt Kuba” beskriver detaljerat i två 
rapporter (framlagda av utrikesministrarna Colin Powell 2004 och 
Condoleezza Rice 2006) hur Helms-Burtonlagen ska förverkligas. En 
särskild ”överståthållare”, Caleb McCarry, tillsattes för att samordna 
regimskiftet på Kuba!

Detta blev president George W. Bushs konkreta bidrag till skärp-
ningen av USA:s Kubablockad. Ett hundratal experter hade engagerats 
för att visa hur Kuba skulle stöpas om för att passa in i USA-imperial-
ismens värld och därmed bli en lydstat till USA. I rapporten av år 2006 
hotades även Venezuela. USA är ju ökänd för sin inblandning i andra 
länder och störtande av folkvalda regeringar. Hoten måste tas på största 
allvar. Alltsedan USA:s invasion i Irak 2003 hade Kuba känt sig direkt 
militärt hotat av sin granne i norr.

Obamas nystart med Kuba
När Barack Obama tillträdde den 20 
januari 2009 lovade han att inleda ett 
”nytt kapitel av jämställt samarbete 
med Latinamerika” och ”en nystart med 
Kuba”. 

Obama underkände tidigare admin-
istrationers Kuba-politik, inte för att de 
hade haft fel syften utan för att de använt 
fel metoder. Han sa: ”Vi kan inte hålla på 
och göra samma saker och ändå förvänta oss ett annorlunda resultat”. 
Den nya given skulle bli att genom en folk-till-folk-politik påverka 
kuban erna, t.ex. genom akademiskt utbyte och stipendier i USA. Dess-
utom skulle småföretagsamhet, privat ägande och entreprenörskap på 
Kuba stödjas för att bygga upp en sektor i samhället som var oberoende 
av staten och kunna bana vägen för en övergång till kapitalism.  

Blockadlagarna förbjuder USA-medborgare att turista på Kuba. 
Men det fanns möjligheter att kringgå detta och ansöka om särskilda 
tillstånd. 
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Det krävs beslut i USA:s kongress för att ändra Helms-Burton lagen. 
Men presidenten har befogenhet att genom dekret besluta om hur 
blockadlagarna skall tillämpas i praktiken. Obama utnyttjade denna 
möjlighet rejält så att resandet från USA till Kuba ökade dramatiskt 
genom olika former av studieresor och generella tillstånd. Det var dock 
alltjämt förbjudet för en USA-medborgare att besöka Kuba som turist. 
Obama ökade den summa pengar som kubaner i USA kunde få skicka 
till sina släktingar i Kuba. Detta uppskattades. Obama beslöt också om 
åtgärder för att underlätta viss export till Kuba, samt för att öka Kubas 
tillgänglighet till information och banktjänster. 

Många från USA kunde nu besöka Kuba, inklusive politiker, forsk-
are och företagare. Kuba och USA inledde bilaterala samtal på hög 
nivå och över 20 överenskommelser gjordes i olika frågor. 

En viktig fråga, som Kuba drev i förhandlingarna med USA och 
som i maj 2016 kröntes med framgång, var att USA måste stryka Kuba 
från sin lista på länder som sponsrar terrorism.

Den 20 juli 2015 återställdes de diplomatiska förbindelserna och 
ambassader kunde åter öppnas i Washington och Havanna. Som första 
USA-president besökte Barack Obama det socialistiska Kuba i mars 
2016. Men USA spelade dubbelt. Under Obamas tid genomfördes USA-
stödda statskupper i Honduras och Paraguay, kuppförsök i Ecuador 
m.fl. I de bilaterala samtalen med Kuba medgav USA:s chefsförhand-
lare Roberta Jacobson att USA bara hade ändrat sin taktik. Det strateg-
iska målet för USA var fortfarande regimskifte i Kuba. 

Obama satsade på ”folk-till-folk”-politik med syftet att påverka 
Kubas folk. Men USA har samtidigt hela tiden strävat efter att skapa 
svårigheter för Kubas regering. Under Obama började blockadlagarna 
användas alltmer metodiskt. Många storbanker och företag bötfälldes 
av USA för mångmiljonbelopp. De tvingades betala för att få fortsätta 
göra affärer i USA och ha kvar sina filialer där.

USA:s finansdepartement publicerar fall på sin hemsida för att 
skrämma andra att lyda blockadlagarna mot Kuba men också USA:s 
övriga sanktioner t.ex. mot Iran. Några exempel på böter från 2018-19:
•  UniCredit Bank i Italien, Österrike, Tyskland, 163 518 892 dollar.
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Oktober 2018: Kubas konsul träffar kubaner som bor i Göteborg för att 
diskutera det nya grundlagsförslaget.  Svensk-Kubanska Föreningen ger ut 
den nya grundlagen översatt till svenska.

•  Oljebranschingenjörer Acteon, Storbritannien, 227 500 dollar
•  Standard Chartered Bank, Storbritannien, 639 023 750 dollar
•  Banken Société Générale S.A., Frankrike, 53 966 917 dollar
www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Pages/civpen-index2.aspx

EU utvecklar sina kontakter med Kuba
Under Obamas diplomati-inriktade tid utvecklades också EU:s kon-
takter på högsta nivå med Kuba. Den 23 oktober 2008 undertecknade 
Louis Michel, EU:s kommissionär för utvecklingsfrågor, en samarbets-
deklaration med Kubas dåvarande utrikesminister Felipe Pérez Roque. 
Ömsesidig respekt och icke inblandning i interna angelägenheter var 
ledord. EU gav ansenligt bistånd till Kuba vid flera svåra orkaner. 

2014 inledde EU och Kuba förhandlingar för en ”Politisk dialog 
och samarbetsöverenskommelse”. Den färdiga överenskommelsen var 
klar och undertecknades av EU-kommissionären Federica Mogherini 



13

och Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez den 12 december 2016. 
Överenskommelsen handlar om politisk dialog, utvecklingsbistånd och 
handel. Efter tillstånd av EU-parlamentet i juli 2017 fick merparten 
av överenskommelsen tillämpas provisoriskt från och med 1 november 
2017. 

Men det kvarstod att EU:s 28 länders parlament skulle ratificera 
överenskommelsen. Idag har nästan alla länder gjort detta. Undan-
tag: Sverige. Kristdemokraterna genom Lars Adaktusson m.fl. i hans 
riksdagsgrupp har i en motion 2018/19:67 till riksdagen sagt nej 
till regeringens proposition 2017/18:285 om att ratificera överens-
kommelsen. Regeringen har återkallat propositionen genom sin skriv-
else 2018/19:149. Huvudmotiveringen i KD:s motion är att ingen för-
ändring mot ett flerpartisystem är i sikte i Kuba.

Sverige och Kuba
Den 18 december 2015 undertecknade Sveriges ambassadör i Havanna 
Elisabeth Eklund och Kubas vice utrikesminister Rogelio Sierra Díaz 
en “avsiktsförklaring rörande bilateralt samarbete och politisk dialog”. 
Sverige var den 19:e EU-medlemmen som undertecknat en sådan 
överens kommelse. Dvs. Sverige var sent ute. Relationerna hade varit 
nedfrusna sedan 2003. För Sveriges del måste USA:s och Kubas åter-
upptagande av de diplomatiska relationerna och öppnande av ambassad-
erna uppfattats som en klarsignal för avsiktsförklaringen. 

Under hela 1970-talet gav Sverige omfattande bistånd till Kuba, 
främst utrustning för hälsovård, undervisning (skolbokstryckeriet) och 
för industrier. Som förste ledare från västvärlden efter revolutionen 
gjorde Sveriges statsminister Olof Palme statsbesök på Kuba 1975. 
Han är hyllad på Kuba för att han försvarade de små nationernas 
självständighet. Efter mordet på honom 1986 märktes en kylig ändring 
i Sveriges utrikespolitik.

Folkomröstningen om den nya grundlagen
Den 24 februari 2019 gick Kubas folk till omröstning om revidering av 
landets grundlag. Valdeltagandet var 84,41 procent. Mer än 85 procent 
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röstade ja och mindre än tio procent röstade nej. Kuba sade alltså ett 
rungande JA till den nya grundlagen, vilket innebär att Kubas folk vill 
fortsätta att tillhöra ett socialistiskt samhällssystem.

Det reviderade grundlagsförslaget hade gått igenom en grundlig 
beredningsprocess där hela Kubas befolkning medverkade. Också här i 
Sverige reste Kubas konsul runt för att engagera kubaner som bor i vårt 
land i processen. 

I USA däremot kränks medborgarnas grundlagsenliga rättigheter 
eftersom de inte kan resa fritt utomlands vart de vill. Kuba har länge 
stått på svarta listan. De flesta lättnader och öppningar som Obama 
införde har nu annullerats av Trump. Ett exempel är hans beslut den 5 
juni 2019 att förbjuda kryssningsfartyg att angöra Kubas hamnar.

Trump vrider klockan tillbaka
Efter ett halvt år som USA:s nya president lanserade 
Donald Trump sin Kubapolitik på ett massmöte i 
juni 2017 i Miami. Där fanns senator Marco Rubio 
och andra hårdnackade blockadanhängare. Trump 
sa: ”Med omedelbar verkan annullerar jag förra 
administrationens totalt ensidiga uppgörelse med 
Kuba”. 

Man kan fråga sig vad Trump kan göra mer mot Kuba? Blockaden 
under Obama slog redan hårt, särskilt för att med hot och höga böter 
skrämma banker från att medverka till affärer med Kuba. 
• I september 2017 minskade USA sin ambassadpersonal i Havanna 

med två tredjedelar, vilket försvårar samarbetet mellan länderna, 
inte minst visumhanteringen. USA krävde att Kuba skulle minska 
personalen vid sin ambassad i Washington i motsvarande grad. 

• Trump sänkte maxbeloppet för penningförsändelser som USA-
kuban er skickar till släktingar i Kuba. Detta är kontraproduktivt 
ur USA:s synvinkel, eftersom mycket av försändelserna investeras 
i småföretag i Kuba. USA-politikernas idé var ju att främja sådan 
före tagsamhet för att förändra Kuba mot kapitalism.
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• I november 2017 presenterade USA en lista som i nuläget omfattar 
drygt 200 kubanska företag, myndigheter, hotell, småbåtshamnar 
m.m. som USA säger är kontrollerade av Kubas militär. Alla i USA 
som gör affärer med dessa företag hotas med sanktioner! 

• Trump inskränkte på ”folk-till-folk”-resorna så det blev mycket 
svårare och krångligare att få tillstånd att besöka Kuba. 

• Sommaren 2019 ”förbjöd” USA kryssningsfartyg, privatflyg, segel-
båtar m.m. att besöka Kuba! Hälften av de som besökt Kuba från 
USA har kommit med kryssningsfartygen.

Venezuela 
Genom sanktioner mot Venezuela försöker USA svälta venezolanerna 
till underkastelse. Washington-baserade Center for Economic and 
Policy Research (www.cepr.net) anger i en rapport från april 2019 att 

Venezuelas folkvalde president Nicolás Maduro
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USA:s sanktioner mellan 2017 och 2018 har orsakat fler än 40 000 döda, 
eftersom sanktionerna hindrar Venezuela att handla mat och medici-
ner till cancer-, diabetes- och AIDS-sjuka. Sanktionerna bryter mot 
internationella konventioner som USA undertecknat såsom Genève-
konventionen, FN-stadgan, även statuterna för Amerikanska staternas 
organisation (OAS). Sedan många år har Kuba och Venezuela ett nära 
samarbete. Kuba försörjer Venezuela med läkare mot att Kuba får olja. 
20 000 kubanska läkare och annan personal i vård, utbildning och 
teknik arbetar i Venezuela. 

USA trappar upp sanktionerna ytterligare 
I maj 2019 införde USA sanktioner mot åtta rederier och flera olje-
tankers som transporterat olja från Venezuela till Kuba. Strategin är 
att bringa Venezuela på fall, rycka undan dess stöd till Kuba och där-
med tvinga fram ett regimskifte i Kuba. USA vill krossa Kubas och 
Venezuelas revolutionära exempel. Samma gäller Nicaragua. Dessutom 
vill USA beslagta Venezuelas olja.

Kapitel III i Helms-Burtonlagen
Trumps senaste ekonomiska angrepp mot Kuba är att från och med den 
2 maj 2019 börja tillämpa kapitel III i Helms-Burtonlagen. Hittills har 
USA:s presidenter regelbundet varje halvår skrivit under att skjuta upp 

Kampen mot blockaden förs också i USA. 
Baptistpastorn Lucius Walker var en stor 
förkämpe för att bryta blockaden. Genom 
Präster för Fred organiserade han karavaner 
genom USA för att samla in och ta med sig till 
Kuba sådant som USA uttryckligen förbjudit 
att sälja eller skänka till Kuba, till exempel 
datorer och annan elektronisk utrustning.

Präster för Freds karavaner har fortsatt varje 
år. 2019 genomfördes den 30:e karavanen från 
USA till Kuba.
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tillämpning av den delen av lagen. Nu blir det möjligt för USA-med-
borgare att lämna in stämningsansökan till USA:s justitiedepartement 
med krav på ersättning för egendom som Kuba nationaliserade strax 
efter revolutionen 1959. 

Vi har redan berättat att USA vägrat förhandla med Kuba om 
kompensation för de nationaliserade egendomarna.  Alla andra länder 
som haft egendom i Kuba har för länge sedan förhandlat fram kompen-
sation enligt de internationella regler som gäller. Men inte förrän under 
Obama-tiden, i december 2015, togs frågan upp till diskussion mellan 
USA och Kuba, dock utan att något resultat uppnåddes. USA:s justitie-
departement har godkänt 5 913 inlämnade anspråk som tillsammans 
värderats till drygt 1 902 miljoner US dollar. Departementet föror-
dade 6% ränta och har angett en slutsumma på totalt 8 522 miljoner 
dollar.

Några stämningsansökningar enligt kapitel III har redan inkommit 
sedan den 2 maj 2019. Risken för utländska medborgare med affärer i 
Kuba att bli utsatta för ersättningskrav sprider osäkerhet. Till exempel 
kan en spanjor som investerat i ett hotell på Kuba stämmas inför rätta 
i USA av den person eller det företag i USA som ägde marken innan 
revolu tionen. Spanjorens eventuella tillgångar i USA kan bli konfiske-
rade och han kan bli anhållen om han reser in i USA.

EU är Kubas största handelspartner. Det är inte uteslutet att den 
oberäknelige president Trump tror sig kunna använda kapitel III i ett 
förhandlingsspel för att få något i gengäld om han skriver på igen.

Kraven från Kuba
Kuba har sedan mer än 20 år genom sina åtta största folkrörelser, fack-
föreningsrörelsen och kvinnoförbundet m.fl., ställt krav på USA att 
kompensera den skada som orsakats Kubas folk under åratal av terror, 
sabotage, mord, bakteriologiska angrepp, materiella skador och person-
skador med men för livet. Framställan inlämnades den 31 maj 1999 till 
Kubas civilrättsliga folkdomstol i Havannaprovinsen. De åtta folkrörel-
serna representerar nästan hela det kubanska folket. De sammanlagda 
anspråken är 181 100 miljoner US dollar. Summan behöver räknas 
om till dagens penningvärde och räntekostnader läggas till.
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27 år av omröstningar mot USA:s Kubablockad i FN:s generalförsamling. 
Under senare år har endast USA och Israel röstat mot Kubas resolution. 
Notera siffrorna 2016; ett resultat av Obamas nya linje för Kuba. 
2018 var Ukraina och Moldavien inte närvarande under omröstningen.

År Röster 
för 

Kuba

Röster 
mot 

Kuba

Avstod 
att 

rösta

Ej när-
var-
ande

Ej 
röst-
rätt

Sum-
ma

Pro-
cent 
för

1992 59 3 71 46 179 33
1993 88 4 57 35 184 48
1994 101 2 48 33 184 55
1995 117 3 38 27 185 63
1996 137 3 25 20 185 74
1997 143 3 17 22 185 77
1998 157 2 12 14 185 85
1999 155 2 8 23 188 82
2000 167 3 4 15 189 88
2001 167 3 3 6 10 189 93
2002 173 3 4 7 4 191 92
2003 179 3 2 5 2 191 94
2004 179 4 1 7 191 94
2005 182 4 1 4 191 95
2006 183 4 1 4 192 95
2007 184 4 1 3 192 96
2008 185 3 1 3 192 96
2009 187 3 2 192 97
2010 187 2 3 192 97
2011 186 2 3 2 193 96
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2017 191 2 0 193 99
2018 189 2 2 193 98
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Omröstning om Kubablockaden i FN
Varje höst sedan år 1992 hålls omröstning i FN:s generalförsamling 
där en förkrossande majoritet av världens länder fördömt USA:s Kuba-
blockad. Som grund för omröstningen lämnar Kuba varje år in en 
rapport som konkret beskriver blockadens verkningar under året som 
gått. Besluten i Generalförsamlingen klargör tydligt världssamfundets 
mening i frågan om blockaden. Se tablån!

KUBAS RAPPORT: Informe sobre las afectaciones del 
Bloqueo a Cuba del año 2019: http://misiones.minrex.gob.
cu/es/articulo/informe-sobre-las-afectaciones-del-bloqueo-
cuba-del-ano-2019
Utöver spanska görs rapporten på engelska m.fl. språk. 

Rapporten visar hur USA:s Kubablockad blivit mer total och agg  ressiv. 
Kuba anger att från april 2018 till mars 2019 har blockaden orsakat 
Kuba förluster på sammanlagt 4 347 miljoner US dollar. I rapporten 
anges också att de sammanlagda skadorna av nu snart sex decennier 
av blockad har kostat mer än 922 630 miljoner US dollar. Den 50 
sid iga rapporten ger många exempel på hur blockaden skadar Kubas 
folk, men också hur andra länder inklusive USA påverkas negativt.

Det kubanska företaget MEDICUBA S.A. gjorde förfrågningar till 
57 USA-företag om läkemedel och utrustning de behövde köpa för 
Kubas hälsovård. 50 av dessa företag har inte svarat. 3 har svarat och 
framhållit att på grund av USA:s blockadlagar så är det inte tillåtet för 
dem att sälja läkemedel eller utrustning till Kuba. Att genom blockad 
hindra att mediciner eller mat når fram strider mot internationell 
lag. Genèvekonventionen 1949 säger att inte ens under krig får mat, 
mediciner och medicinsk utrustning stoppas till något land. Här nedan 
återger vi några exempel från Kubas rapport inom det medicinska om-
rådet. Men det är likadant inom alla områden; informationsteknologi, 
jordbruk, kultur, idrott m.m:
• Promega Corporation sa nej till att leverera sina biotekniska 

produkter som Kuba behövde för diagnos av genetiska sjukdomar. 
Motive ring: USA:s blockad.
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Olof Palme besökte Kuba år 1975. En skola i Havanna är uppkallad efter 
honom.



21

• Bruker Corporation kontaktades för inköp av en spektrofotometer 
för mikroorganismanalys. Svar: Nej. Motivering: USA:s blockad.

• Farmaceutica Pfizer kontaktades för inköp av Crizotinib för be-
handling av lungcancer. Inget svar.

• Genomic Healths kontaktades för inköp av Oncotype DX bröst-
cancertest. Inget svar.

• Zimmer Biomet kontaktades för inköp av höft-, knä- och dentala 
proteser. Svar: Nej. Motivering: USA:s blockad.

• IMT Medical AG och Acutronic IMT är schweiziska företag, men 
köptes upp av företaget Vyaire Medical Inc i USA, som på grund 
av blockaden bröt redan tecknade kontrakt att leverera lungventiler.

• Devexport levererar färdigtryckta förpackningar för läkemedlen 
Dipirona och Alprazolam. Devexport köptes upp av ett företag som 
med hänvisning till USA:s blockad vägrade sälja till Kuba.

Framförallt inriktar sig USA på att hindra att banker genomför betal-
ningar till Kuba. Med oro för repressalier från USA vägrar banker 
att öppna konton. T.ex. Swedbank, som 2018 vägrade öppna ett konto 
för Svensk-Kubanska Föreningens Stockholmsavdelning. Konton kan 
plötsligt stängas. Betalningsuppdrag genomförs inte utan pengarna 
kommer i retur, såsom Nordea gjorde 2016 med en större betalning från 
Svensk-Kubanska Föreningen till en solidaritetsorganisation i Schweiz. 
Pengar kommer fram försent eller försvinner. Det behöver inte gälla 
betalningar till en bank i Kuba. Det kan räcka att mottagaren har ett 
namn som inkluderar ordet Kuba, Venezuela, eller Nicaragua. Allt fler 
länder utsätts för denna slags krigföring från USA.

USA:s blockad måste hävas
USA:s blockad mot Kuba har pågått sedan 1962. Blockaden angriper 
Kubas rätt att själv utforma sitt eget samhälle och inriktas på att beröva 
Kubas regering resurser i tron att folket ska vända sig mot sina valda 
ledare och ge plats för en USA-anpassad foglig regim. USA bedriver 
utpressning mot internationella banker och hindrar en av tio affärer 
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Kuba har kämpat för att klara matförsörjningen i landet och har valt att 
utveckla hållbara ekologiska odlingar även i de större städerna.

Kuba har gratis sjukvård för alla medborgare och är inriktad på hälso-
befrämjande förebyggande vård.
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med Kuba. USA utökar sin lista på företag och personer som ska 
förföljas. Den ekonomiska förlusten för Kuba var över 40 miljarder 
svenska kronor 2018, en enorm summa för ett litet land i tredje världen. 

Blockaden bryter mot internationell lag, mot FN-stadgans principer 
och mot reglerna i Världshandelsorganisationen WTO. FN:s general-
församling har upprepade gånger praktiskt taget enhälligt fördömt 
blockaden och krävt att den hävs. 

USA hotar Venezuela och Nicaragua och deklarerar i nykolonial-
istisk anda att Monroedoktrinen från 1823 gäller, dvs. att hela Latin-
amerika är USA:s bakgård.

Solidaritet med Kuba
och folken i övriga Latinamerika
• USA:s blockad måste stoppas!
• USA:s och EU:s sanktioner mot Venezuela måste upphöra! 
• Vi fördömer sanktionerna mot Nicaragua.
Information om hur befolkningen drabbas av blockaden och sanktion-
erna ska spridas. Medierna förtalar Kubas, Venezuelas och Nicaraguas 
samhällssystem och ledare för att ge motiv för sanktionerna. Vi ska 
öka spridningen av saklig information om dessa samhällen. De stora 
medierna måste besinna sitt ansvar och ge saklig information.

Vi vill ha fler opinionsbildningsmöten, gatumanifestationer, upp-
vaktningar av makthavare och folkrörelser, flygbladsutdelningar, inlägg 
till medier, studieträffar, deltagare i Nordiska Brigaden till Kuba, kul-
turaktioner, utställningar m.m. 
•  Stöd penninginsamlingen ”Mediciner för Kuba” Pg 23 57 15-0 

Swish 1231823772. Skriv BEREDSKAPSFONDEN

•  Stöd Svensk-Kubanska Föreningen Pg 40 54 11-0 
 Swish 1235890975. Skriv STÖDFONDEN

•  Kom med som medlem i Svensk-Kubanska Föreningen!
För mer information: se www.svensk-kubanska.se



Stoppa USA:s blockad 
USA trappar upp sin blockad mot Kuba 
och vill tvinga kubanerna till under  -
kast else. Trump gör tvära kast, och svåra 
situationer kan uppkomma. 
Organisationen mediCuba-Europa har 
startat en BEREDSKAPSFOND för 
att snabbt kunna göra en insats när det 
uppstår en akut situation. Genom Svensk-Kubanska Förening-
ens penning insamling Mediciner för Kuba kan du bidra till 
beredskaps fonden.
Svensk-Kubanska Föreningen, och 
solidaritetsorganisationer i ytter-
ligare 13 europeiska länder, är 
medlemmar i mediCuba-Europa. 
I samarbete med hälsoministeriet 
bistår organisationen Kuba med viktiga läkemedel och utrust-
ning, och har professionellt utbyte och utbildningsinsatser för ny 
utrustning. Senaste projekt är senaste teknikens laboratorier för 
diagnos av dengue, zika m.m. 
mediCuba-Europa ger också stöd till Latinamerikanska 
Läkarhög skolan i Havanna.

Mediciner för Kuba pg 23 57 15-0
Swish: 1231823772 
Skriv: BEREDSKAPSFOND
www.svensk-kubanska.se
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