
OPHEFFING VAN DE BLOKKADE TEGEN CUBA! 

GEEF GUANTANAMO TERUG AAN CUBA! 

STOP DE INMENGING IN CUBA! 

Meer dan een halve eeuw geleden maakten de Cubaanse werkende mensen een einde 

aan de politieke en economische macht van kapitalisten en grootgrondbezitters. Ze begon-

nen een maatschappij op te bouwen op basis van solidariteit in plaats van winstbejag. 

Vandaag heeft deze socialistische revolutie nog steeds de steun van de meerderheid van 

de Cubaanse bevolking. Dit is bijvoorbeeld gebleken tijdens de massamobilisaties naar aan-

leiding van de dood van Fidel Castro eind 2016 en uit de massale respons telkens de Cubaanse 

regering oproept om de bevolking elders in de wereld ter hulp te schieten, zoals tijdens de 

ebolacrisis in West-Afrika in 2014-2015. 

Ondanks het recente herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Cuba en de 

Verenigde Staten blijven de economische sancties tegen Cuba voortduren evenals de poli-

tieke koude oorlog, met subversieve activiteiten gericht op “regimewissel”.  

Ook weigert de VS de bezetting stop te zetten van de marinebasis van Guantánamo, met 

de beruchte Amerikaanse gevangenis maar gelegen op Cubaans grondgebied. 

Bedoeling van de VS en andere landen is om de Cubaanse bevolking onder druk te zetten 

om op te houden met hun socialistische revolutie – een “slecht voorbeeld” volgens hen. 

Wist u bijvoorbeeld dat het Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba van kracht blijft? 

• Cubaanse staatsbedrijven mogen geen producten invoeren uit of uitvoeren naar de VS, 

of zaken doen met Amerikaanse bedrijven elders in de wereld, behalve enkele kleine 

uitzonderingen tegen zeer nadelige voorwaarden. Cuba kan bijvoorbeeld geen toestellen 

voor behandeling van Parkinson invoeren, omdat deze uitsluitend door een Amerikaans 

bedrijf gemaakt worden. 

• Zelfs niet-Amerikaanse bedrijven durven dikwijls geen zaken doen met Cuba uit vrees 

voor boetes vanwege de VS-overheid. Belgische banken weigeren betalingen te verwer-

ken van of naar Cuba. De Belgische regering kijkt de andere kant uit. 

• Cuba schat de economische schade de dag van vandaag veroorzaakt door de blokkade 

(verlies aan afzetmarkt, duurdere invoer,...) op meer dan 4 miljard euro per jaar. 

De Vrienden van Cuba vragen u om de petitie te ondertekenen van de Coördinatie voor de 

opheffing van de blokkade tegen Cuba. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VRIENDEN VAN CUBA regio Antwerpen   

antwerpen.cubamigos.be facebook.com/cubavrienden 

0478 604 853 antwerpen@cubamigos.be 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om op de hoogte te blijven over Cuba, om onze activiteiten te ondersteunen of om zelf mee te helpen: 

sluit aan bij de Vrienden van Cuba. Het lidgeld per kalenderjaar bedraagt 12 euro. Doe een overschrij-

ving, met vermelding van uw adres, op rekening BE90 5230 8011 7732 van “De Vrienden van Cuba vzw”, 

1190 Brussel. Leden ontvangen vier keer per jaar ons magazine “Cuba Sí”. 

v.u.: K. Meul, St-Bernardsestwg 579, 2660 Antw. 


