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Goede middag, 

Bon après-midi à toutes et à tous, 

  

Ik ben Marie-Paul Bické en als lid van ACV Pulso Cubano, de Cubawerkgroep van ACV Puls, 

neem ik hier namens ACV Puls een uitdrukkelijk standpunt in tegen de blokkade. 

ACV Puls komt wij op voor de sociale bescherming van de werknemers hier en wereldwijd. 

Mijn reis naar Cuba en andere contacten hebben me getoond dat Cuba een sterk systeem heeft van 

gezondheidszorg en van wat wij hier sociale zekerheid noemen. 

 Als vakbond komt het ACV  samen met de andere Belgische vakbonden op 

voor wereldwijde fundamentele rechten voor werknemers 

en ook voor goede gezondheidszorg en voor sociale zekerheid wereldwijd. 

 

In Cuba is daar al veel van gerealiseerd, en de resultaten staan er. Denk daarbij aan de zeer lage 

kindersterfte, aan de breed uitgebouwde gezondheidszorg op wijkniveau, en met kwalitatief 

hoogstaande ziekenhuizen. De Cubanen genieten van een levensduur gelijk aan die van ons, precies 

door hun efficiënte preventieve geneeskunde, en door in te spelen op de oorzaken van 

gezondheidsproblemen. 

 

Bovendien zien we hoe in Cuba vele sociale voorzieningen uitgebouwd worden, in actieve 

betrokkenheid van de gemeenschap. Zelfs ondanks de verstrengde boycot en de coronabeperkingen 

houden de Cubanen hun sterke openbare gezondheidszorg aan…  

 

In sterk contrast daarmee zeggen ónze beleidsmakers dat de financiering van de gezondheidszorg en 

de sociale zekerheid onbetaalbaar zou zijn. Hier worden sociale voorzieningen geprivatiseerd, zien 

we de wachtlijsten groeien, en vallen er elk jaar meer en meer mensen uit de boot. 

In wat wij “een arm land” noemen, bewijst men zelfs in moeilijke omstandigheden dat de toegang tot 

sociale bescherming wél kan gegarandeerd worden. Zouden wij niet  beginnen leren van de Cubanen?  

Hun maatschappijvisie resulteert in een beleid en praktijk waarin ze iedereen betrekken, 

waarin ze verdelen wat er is onder iedereen…! 

Dat kan hier ook, en des te gemakkelijker, maar dan  moeten ook hier de arbeids- en de 

eigendomsverhoudingen veranderen. En daar wringt het schoentje, want de Cubaanse aanpak is 

bedreigend voor het neoliberaal machtssysteem. 

Dát is de echte reden waarom de machtshebbers in de VS de economie op Cuba willen dood knijpen. 

Daarom houden ze al 60 jaar de onwettige blokkade aan, en willen ze die opleggen aan de rest van 

de wereld. 

De nefaste gevolgen van die blokkade werden onlangs nog scherp gesteld in een verslag van Oxfam, 

dat met meer dan 30 jaar ervaring in Cuba kennis van zaken heeft. Het toont duidelijk aan hoe de 



blokkade de economische crisis verscherpt. Oxfam rapporteert ook hoe de Cubaanse vrouwen het 

hardst getroffen worden door die blokkade, en dagdagelijks zich uit de naad werken om de 

beperkingen te trotseren – ten koste van hun eigen rechten. 

Oxfam toont aan dat de blokkade ook de groeiende privé-sector afremt in Cuba. En dat dialoog en 

samenwerking tussen Cuba en de VS positief zou zijn voor de openbare gezondheid en op de 

biotechnologie. Daardoor zouden ook andere landen de coronapandemie beter onder controle kunnen 

krijgen. 

Want ondanks de blokkade ontwikkelt Cuba vijf coronavaccins, die ze aan andere landen in het 

Zuiden ter beschikking willen stellen. En Cuba heeft tientallen medische brigades “Henry Reeve”  

uitgezonden naar 40 landen, waaronder zelfs 3 in Europa. 

 

Wat denken jullie, is dat een gevaarlijk land, een schurkenstaat? Een land dat moet geblokkeerd 

worden? 

De Cubaanse aanpak gaat natuurlijk in tegen de belangen van de farma-industrie en van de grote 

bedrijven wereldwijd, die de rechten van miljoenen mensen aan hun privé-belang opofferen. Rechten 

waar wij voor opkomen, met hen. 

Vrienden, syndicalisten, die blokkade moet weg, deze maand nog! 

Maandag is Biden in Brussel, daarom verzamelen we hier en nu, om aan hem en onze beleidsmakers 

te zeggen dat hij dit moet veranderen. 

Ik herhaal, namens ACV Puls, er is maar één oplossing:    

“Weg met de blokkade”  

“Non au blocus” 

“Respect voor de Cubaanse werknemers” 

”Du respect pour les travailleurs Cubains." 

  

Ik dank u. 

  

 


