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Geachte Kanselier Angela Merkel, 

Geachte Minister Buitenlandse Zaken Heiko Maas, 

Geachte President Charles Michel, 

Geachte Voorzitter Gordan Grlic Radman, 

Geachte Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell Fontelles, 

Geachte Algemeen Secretaris Jeppe Tranholm-Mikkelsen, 

Geachte Voorzitter Ursula von der Leyen, 

  

Met dit schrijven dringen we er bij de Europese Unie op aan om haar beleid gericht op een positief 

en sterk partnerschap met Cuba, gebaseerd op wederzijds respect en verstandhouding, verder te 

zetten. 

De voorbije drie jaar hebben we een significante verandering in de houding van de VS tegenover 

Cuba gezien. De VS schroefde zowel de diplomatieke contacten als de communicatie en allerlei 

relaties tussen beide landen terug. Recent zelfs voegde het State Department Cuba toe aan de lijst 

van landen die volgens hen onvoldoende meewerken met de VS-inspanningen tegen het terrorisme. 

Tegelijkertijd stellen we een verhoogde toepassing van de extraterritoriale wetten door de VS vast 

via de activering van Artikel III van de Helms-Burton wet. Deze maatregel schaadt de belangen van 

honderden bedrijven, banken en zelfs NGO’s in de Europese landen en in de wereld. Dit soort 

‘afschrikkingspolitiek’ ondergraaft de vrije en eerlijke handel, is in strijd met de internationale wetten 

en ondermijnt de solidariteit en de vrede. 

 

In november 2019 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor het  28ste  

opeenvolgende jaar met 187 stemmen voor, 2 tegen en 3 onthoudingen een resolutie goed die de VS 

oproept de blokkade tegen Cuba op te heffen. Ondertussen hebben tal van vooraanstaande 

Europese en Cubaanse politieke personaliteiten wederzijdse bezoeken aan Cuba resp. Europa 

gebracht. Zulke ontwikkelingen zijn zeer welkom. De Europese Unie heeft het recht en de 

mogelijkheid om als onafhankelijke autoriteit  en in overeenstemming met de wil en de wens van de 

Europese bevolking het multilateralisme te versterken. 

 

De ondertekening van het Akkoord voor Politieke Dialoog en Samenwerking in maart 2016 

betekende een welgekomen stap voorwaarts in de betrekkingen tussen de EU en Cuba. Wij hopen 



dat dit akkoord verder wordt geconcretiseerd in een groeiend aantal activiteiten en duurzame 

projecten. 

 

Het Duits voorzitterschap van de Raad van Europa van 1 juli tot 31 december 2020 staat voor zeer 

belangrijke uitdagingen. Natuurlijk zal de focus liggen op de strijd tegen de Corona-pandemie en de 

enorme negatieve gevolgen voor onze en andere landen. Deze prioriteit kan en moet aangegrepen 

worden om de relaties tussen de EU en Cuba op het vlak van gezondheid, medisch onderzoek en 

diensten te versterken en te verbeteren. Cuba is op dat vlak een koploper, bijvoorbeeld door zijn 

farmaceutisch onderzoek, zijn holistisch en inclusief gezondheidssysteem en zijn internationale 

medische aanwezigheid. Cuba heeft zijn Henry Reeve Brigades naar meer dan 20 landen gezonden, 

die daar levens redden en het lijden van patiënten verzachten. Cuba heeft ook brigades naar de 

Europese landen Italië en Andorra gezonden. 

 

Met dit soort acties helpt Cuba het multilateralisme, de solidariteit en zelfs de internationale wetten 

te versterken. Daarom is het schandalig en beschamend dat het land slachtoffer is van de 

toenemende unilaterale sancties en ondermijning van de Trump-Administratie en haar 

agentschappen, die zelfs beletten dat medische zendingen Cuba bereikten.  

 

Een andere doelstelling van het nieuwe presidentschap is de strijd tegen de klimaatverandering en 

het bevorderen van globale klimaatacties in het kader van het Parijs-Akkoord. In dit opzicht loopt 

Cuba voorop en maakt het vooruitgang bij de ontwikkeling van een ‘duurzame en groene’ economie. 

Alle inspanningen van de laatste decennia getuigen van het uitzonderlijk ambitieus en 

vooruitstrevend programma voor een strategisch klimaatbeleid. Cuba’s nationaal klimaatplan ‘Tarea 

Vida’ ging in juli 2017 van start en wordt op alle niveaus over heel Cuba uitgerold. 

 

Naar onze mening is het  voor de verdere ontwikkeling van de goede relaties tussen de EU en Cuba 

uiterst belangrijk dat de EU een duidelijk en niet mis te verstaan standpunt inneemt tegen het 

ontoelaatbaar en bestraffend VS-beleid vastgelegd in de eenzijdige afgekondigde anti-Cubaanse 

blokkadewetten.  

 

De EU moet de VS-administratie er duidelijk op wijzen dat ze het recht van de lidstaten om met Cuba 

handel te drijven onverstoorbaar zal verdedigen en zich niet zal laten afschrikken door de dreiging 

met boetes opgelegd door de VS Controledienst op Buitenlandse Verrichtingen – OFAC. De EU mag 

niet toestaan dat de EU-bedrijven boetes aan OFAC moeten betalen omdat zij handel met Cuba 

voeren. Zulk verbod zou de toepassing van EU-Regulering 2271/96 van 22 november 1996 

versterken.  

In dit verband, zou de Europese Commissie de Wereldhandelsorganisatie moeten oproepen om de 

VS-regering te veroordelen wegens schending van de internationale handelswetten en –principes. 

Daarmee zou de EU veel andere landen, bedrijven en organisaties steunen in hun volledig wettig 

verlangen om met Cuba zaken te doen. 

 

We vinden het ook uiterst belangrijk dat de EU de naleving van de internationale wetten versterkt. In 

dat verband moet de EU de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van Cuba erkennen en haar 

volledige steun verlenen aan de volledige en onvoorwaardelijke terugtrekking van de Verenigde 

Staten en hun militairen van de illegaal bezette Guantánamo-baai. De EU moet het recht en de eis 

van Cuba  ondersteunen op de volledige teruggave van het land aan Cuba en op een gepaste 

schadevergoeding voor de decennialange bezetting 

 



Wij zijn een diverse groep van organisaties in Europa die ijveren voor vriendschap en solidariteit 

tussen Cuba enerzijds en onze respectieve landen en de EU anderzijds. Naar onze mening speelt de 

Europese Unie een belangrijke rol om positieve relaties met Cuba uit te bouwen, gebaseerd op 

wederzijds respect en verstandhouding tussen zelfstandige staten. Wij hopen dat uw presidentschap 

dit beleid verder ontwikkelt. 

 

Hoogachtend, 

 

Namens de ondertekenende organisaties uit 20 landen 

 
• AUSTRIA: Michael Wögerer (President), Österreichisch-Kubanische Gesellschaft and  

Prof. Alfred Kohlbacher (President of the Board of Trustees) 
• BELGIUM: Wim Leysens (Secretary), Coordinación para el levantamiento del bloqueo  

contra Cuba (40 member groups); Isabelle Vanbrabant (President), Cubanismo.be 
• BOSNIA AND HERZEGOVINA: Sead Halilovic (President), Association of the Bosnian 

and Herzegovinian-Cuban Friendship 
• DENMARK: Sven-Erik Simonsen (President), Dansk-Cubansk Forening 
• DONETSK: Stanislav Retinskiy (President) Association "Donbass - Cuba" 
• EUROPE: Franco Cavalli (Presidente), mediCuba – Europa 
• FINLAND: Paula Pere (President), Suomi-Kuuba-seura ry (Asociación de Amistad Fin 

landia-Cuba) 
• GERMANY: Angelika Becker (President), Netzwerk Cuba e.V. (41 member groups) 
• GREECE: Ioannis Tsalavoutas (Cordinador), La Red Solidaria Griega; Andreas Chaicalis  

(President) - Greek Cuban Association "Venceremos" of Kalamata 
• ICELAND: Sigurlaug Gunnlaugsdottir (President), Vináttufélag Islands og Kúbu (VIK)  

(Iceland-Cuba Friendship Association) 
• IRELAND: Simon McGuinness (National Coordinator), Cuba Support Group 
• ITALIA: Irma Dioli (President), Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
• LUXEMBURG: Joël Wunsch (President), Amistad Luxemburgo-Cuba 
• NORWAY: Cihan Karakoc (president) Norwegian-Cuba association 
• SERBIA: Sveto Dobrijević (President), Serbian-Cuban Friendship Association 
• SLOVENIA: Igor JURIŠIČ (President) Slovene - Cuban friendship association 
• SWEDEN: Zoltan Tiroler (President), Swedish-Cuban Association 
• SWITZERLAND: Samuel Wanitsch, Asociation Switzerland-Cuba 
• TURKEY: Yigit Gunay (President), José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD)  

(Asociación José Martí de Amistad Cuba-Turquía) 
• UNITED KINGDOM: Rob Miller (Director) and Bernard Regan (Secretary) Cuba  

Solidarity Campaign 


