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Goede namiddag allen
Bon après-midi à tous et à toutes,
Ik ben Erik De Smedt en in naam van de NGO WSM, We Social Movements,
het vroegere Wereldsolidariteit neem ik graag het woord om een krachtige
veroordeling van de blokkade tegen Cuba uit te spreken.
Als NGO, die sterk samenwerkt met het ACV, komen wij op voor sociale
bescherming wereldwijd. Cuba is een, of hét land dat die sociale bescherming
heel hoog in het vaandel draagt. Voor de Cubanen gaat het om woorden én
daden, principes & praktijk. Zo geven zij vorm aan hun eerlijke & solidaire
wereldvisie.
Daarom veroordelen we ten sterkste deze al 60 jaar te lang durende,
onrechtvaardige en internationaal veroordeelde illegale blokkade. Wij willen
dat de VS onmiddellijk luisteren naar de herhaalde veroordelingen door de AV
van de VN! Dat is onze boodschap aan president Biden.
De VS verdedigen zogenaamd de democratie. Wel vrienden, de democratie van
de Verenigde Naties heeft de Amerikaanse blokkade van Cuba al veel te vaak
moeten veroordelen. En toch blijft voor president Biden het opheffen van de
blokkade tegen Cuba geen prioriteit. Hij vergist zich, schromelijk. Dat maken wij
hem hier vandaag duidelijk. Genoeg gewacht!
En om president Biden zo ver te krijgen moet Europa dringend een ferm
standpunt innemen, geen woorden, maar daden!
Door de druk en boetes uit de VS durven of willen onze banken niet eens een
overschrijving uitvoeren als in de melding Cuba staat. Banken, dienen andere
keuzes te maken!
Europa moet van zich laten horen, van zich af bijten tot er resultaat is.

Europese burgers en Europese bedrijven worden benadeeld in deze zgn. vrije
wereld en wereldhandel.
Europa dient respect af te dwingen voor open relaties en handel met Cuba,
voor het internationaal recht. Gedaan met twee maten en twee gewichten aan
de Europese top. De Europese Unie moet landen en bedrijven alle steun geven
als ze samenwerken met Cuba en hen veilig stellen voor de sancties en zware
boetes vanuit de VS. De extra-territoriale sancties door de VS moeten weg, de
blokkade moet weg, vandaag nog! Dat kàn. Dat moet, vandaag!

28 opeenvolgende jaren heeft de AV van de VN quasi-unaniem de VS
veroordeeld, veroordeeld voor de zoveel schade toebrengende blokkade, Zoals
recent nog blijkt uit een studie door het Europees Parlement, de INTA-studie,
zijn er duidelijk wel heel concrete mogelijkheden. Europa kan een klacht
neerleggen bij de Wereldhandelsorganisatie, de WTO, een orgaan dat volgens
de studie strikt op een wettelijke basis de Verenigde Staten zal veroordelen.
Europa kan zich baseren op de Blokkeringsverordening N° 2271/96 van de
Europese Raad”. Die verklaart de extraterritoriale effecten van de blokkade
illegaal. Artikel 5 verbiedt EU-personen en -bedrijven om bevelen of regels op
te volgen die voortvloeien uit de illegale blokkadewetten van Amerika. En
artikel 9 verplicht elke lidstaat om bij overtredingen sancties te bepalen!
Het is aan Europa om iedereen te steunen die zich op deze wet baseert en om
de Europese wetten toe te (doen) passen. En
Europa kan nog veel meer bleek in de studie bv. op diplomatiek en op handelsvlak,
de EU kan het “Investor State Dispute Settlement Mechanisme inroepen, een
mechanisme dat in de handelsverdragen ingebakken zit. Drie onafhankelijke rechters zullen dan
op basis van die handelsverdragen oordelen en de VS zullen dan zelf boetes betalen.
Mogelijkheden genoeg vrienden, dat blijkt duidelijk uit de studie van het
Europees parlement, enkel mits de Europese Unie de politieke wil toont en
kiest voor eerlijke samenwerkingsverhoudingen, niet voor het belang van het
grootbedrijf ten koste van de anderen. Europa act now.
Maar Europa zwicht in de praktijk voor de VS. Europa act now, Biden act now!
Vrienden, ik herhaal, WSM, We Social Movements, wij zijn overtuigd van de
kracht van sociale bewegingen, van de kracht van de coördinatie voor de
stopzetting van de schandelijke, onwettige en pijnlijke blokkade tegen Cuba.

Ook in naam van de Cubawerkgroep van CVS, Christen voor het Socialisme,
wil ik jullie zeggen dat ook zij helemaal achter deze actie staan. Het bijbels
perspectief is het Cubaans perspectief, niet dat van de Verenigde Staten.
Tot slot vrienden, wij WSM, zoals jullie.kiezen voor een wereld met Cubaanse
gezondheidszorg voor iedereen, met sociale rechten en sociale zekerheid voor
iedereen, zoals in Cuba. Wij hebben te leren van Cuba, stop de blokkade,
Europa, act now, Stop de blokkade. Biden act now! Ik dank u.

