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Goedenavond, bonsoir,  buenas tardes 
Ik ben Lut, verpleegkundige en militant  bij ACV puls. Ik vind het heel belangrijk om hier als 
vertegenwoordiger van ACV Puls het woord te mogen nemen. Sommige vragen zich 
misschien af: wat doet een Belgische vakbond hier. En zelf ben ik helemaal geen Cuba-
specialist, ik ben er nog nooit geweest.  En toch sta ik hier als militant van ACV Puls.  
Waarom? 
Ook al gaat het grootste deel van onze tijd  naar  de problemen in  België , België is geen 
eiland en we bekijken ook het grotere plaatje. Dat staat ten andere zwart op wit in onze 

missie “Nationale en internationale solidariteit is een belangrijk doel en bindmiddel”. 
We doen dat door contacten met vakbonden uit andere landen die we ondersteunen, door 
te luisteren naar wat zij ons te vertellen hebben over de situatie in hun land en hoe wij hen 
kunnen ondersteunen. Wij zijn lid van internationale vakbondsorganisaties en hebben 
banden met WSM, die deze actie ook steunen.  Zij komen ons uitleg geven hoe het in de rest 
van de wereld met de werkende  bevolking gaat. Internationale solidariteit staat regelmatig 
op onze agenda.   
Wat Cuba zelf betreft is er vanuit ACV Puls een solidariteitsgroep ACV Pulso Cubano, hier 
ook aanwezig. Ze houden ons ook op  de hoogte en verwittigen als er een belangrijke actie is 
zoals deze hier deze avond.  
Wat die  internationale solidariteit betreft was ik als verpleegkundige aangenaam verrast 
van de solidariteit die vanuit Cuba kwam tijdens de eerste COVID golf  in Italië: weet je nog 
hoe hun gezondheidswerkers naar Europa kwamen om ons te ondersteunen. Sterk 
voorbeeld van internationale solidariteit. 
Door onze contacten weten we ook wat de gevolgen zijn van de jarenlange Blokkade door 
de VS. Ik moet dat hier niet uitleggen. En toch,  als gezondheidswerker valt het mij op dat  
ondanks die blokkade in Cuba door de overheid stevig geïnvesteerd wordt  in de zorg 
waardoor men  een hoge kwaliteit kan garanderen: dit kan een opsteker zijn voor ons 
land…. 
En dan hoor je dat geld verzameld door solidariteitsacties om humanitaire hulp te bieden na 
rampen (en ik denk bij voorbeeld aan de brand in Matanzas), dat het  geld door onze 
banken niet kan overgeschreven worden en men creatief moet zij om die  noodhulp tot in 
Cuba te krijgen.  Ik snap dat niet: ik dacht dat de blokkade van de VS kwam en niet van bij 
ons. Ongehoord! Daar word je toch kwaad van.   
Die blokkade duurt al dertig jaar duurt en jaar na jaar wordt gevraagd om die te veroordelen 
door de VN.  Dus ook dit jaar staat het weer op de agenda begin november.  
Hoe lang kan dit nog blijven duren?  Ik word daar kwaad van! 
Daarom sta ik hier als militante voorzitter van ACV puls om deze actie te ondersteunen en 
onze regeringen op te roepen  om die blokkade te veroordelen en een duidelijk standpunt in 
te nemen begin november in de VN en om iets aan die banken te doen.  
Leve internationale solidariteit! Stop de blokkade  No al bloqueo! 
 


