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In de aanloop van de verkiezingen vroeg de Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen
Cuba de lijsttrekkers om zich uit te spreken over drie stellingen tegenover de VS-blokkade tegen
Cuba. ECOLO,GROEN, N-VA, PVDA/PTB en SP.A stuurden hun partijstandpunten door.
We ontvingen GEEN antwoorden van CDh, CD&V, DéFI, MR, Open VLD en PS.
Hieronder de antwoorden van de partijen, in alfabetische volgorde.

•

België en Europa moeten de VS-blokkade tegen Cuba krachtig blijven veroordelen

Ce blocus durant depuis 60 ans, et d’une intensité jamais vue, plonge Cuba dans une récession
économique, humanitaire et environnementale insupportable. De ce fait, la Belgique autant que
l’Union européenne doivent donc continuer à condamner fermement ce barrage inique.

•

België en Europa moeten de negatieve gevolgen van de VS-blokkade voor Europa
inperken, onder meer door banken te verplichten betalingen naar Cuba te garanderen.

Tout à fait. Il est aberrant qu’aujourd’hui certaines banques belges empêchent le transfert de fonds
alloués à des fins humanitaires ou de développements à cause d’un diktat des États-Unis. C’est un
enjeu moral, relatif aux droits humains, qui doit primer sur toutes considérations économiques. Il ne
faut en aucune manière se laisser intimider par un pays qui se conduit de façon tout à fait
dictatoriale.

•

België moet bij de EU aandringen om bij de Wereld Handelsorganisatie een klacht
tegen de VS in te dienen voor blokkering van de handel met Cuba.

Étant donné que cet embargo viole concrètement la charte des Nations Unies et le droit
international, le dépôt d’une plainte auprès de l’OMC semble être un moyen d’action tout à fait
indiqué. L’injustice de la situation est telle qu’il ne faut se priver d’aucun moyen d’action légal et
diplomatique pour faire plier l’administration Trump au respect des conventions internationales.

Groen veroordeelt het financieel en economisch embargo van de Verenigde Staten tegen Cuba. Dit
embargo werd al menig keer krachtig en ondubbelzinnig veroordeeld door zowat de hele Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties. Desondanks blijft dit embargo voortduren.
Zoals dit altijd het geval is, treffen deze sancties vooral de Cubaanse bevolking. In 2017 liep Cuba
door de blokkade maar liefst 4,3 miljard euro aan inkomsten mis. Geld dat geïnvesteerd had kunnen
worden in wat de Cubanen nu hard nodig hebben: huisvesting, investeringen in infrastructuur, etc.
Onder Obama werd het embargo zachter. Trump draaide dit weer terug, waarna een verharding
intrad; een koers die Groen uitdrukkelijk verwerpt.

Intussen is het financiële luik van het embargo ook een hinder voor internationale humanitaire
samenwerking. Door de weigering van Europese en Belgische banken om geld over te maken aan
Cuba dat bestemd is voor humanitaire projecten, worden alweer gewone burgers getroffen.
Groen pleit voor een opheffing voor het embargo zodat een normalisering van de relaties tussen
erfvijanden Cuba en de Verenigde Staten mogelijk wordt. Tegelijkertijd bepleit Groen een proces in
gang te zetten van garanties voor mensenrechten in Cuba, met bijzondere aandacht voor recht op
vrije meningsuiting en recht op vrijheid van informatie. Zo roepen we een halt aan het vervolgen of
ontslaan van burgers omwille van vreedzaam politiek activisme of de grootschalige internetcensuur
en schending van de privacy vanwege de Cubaanse autoriteiten tegen haar eigen bevolking.

De N-VA schaart zich volledig achter de positie van de Europese Unie als het aankomt op het
aanslepende Amerikaans-Cubaans conflict. In geval van een reactivering van de sancties moet de
Unie gebruik maken van alle instrumenten waarover ze beschikt om haar interesses te verdedigen,
inclusief het gebruik van haar blocking statute bij de WTO.
We prefereren wel slimmere maatregels om de financiële sector te motiveren om transacties van en
naar Cuba voort te zetten dan ze louter te dwingen. De oplossing van het conflict zal uiteindelijk
politiek gevonden moeten worden, het is aan de EU en haar lidstaten om hun belangen en het
welzijn van de Cubaanse bevolking te verdedigen.

•

België en Europa moeten de VS-blokkade tegen Cuba krachtig blijven veroordelen

België en Europa veroordelen de VS blokkade van Cuba. Hun officieel standpunt is dat de VS
blokkade moet opgeheven worden, wat zich in de jaarlijkse stemming in de Algemene Vergadering
van de VN vertaalt in een stem tegen de blokkade. Maar in de praktijk blijft die veroordeling nogal
soft. België heeft bijvoorbeeld nog geen enkele concrete maatregel getroffen om Belgische bedrijven
en rechtspersonen te beschermen tegen de extra-territoriale effecten van de Noord-Amerikaanse
blokkadewetten
Wij vinden dat België, als voortrekker in de constructieve bilaterale relaties met Cuba, zeker en vast
een meer prominente rol kan spelen binnen de EU.
1. Om er bij de Europese Commissie op aan te dringen naar de Wereldhandelsorganisatie te
stappen om klacht in te dienen tegen de VS voor het belemmeren van vrije handel tussen EU
en Cuba (zie vraag 3)
2. Om na Oostenrijk als tweede Europees land een klacht in te dienen tegen de extraterritoriale toepassing van de blokkade, die in strijd is met de EU wetgeving (zie vraag 2)

•

België en Europa moeten de negatieve gevolgen van de VS-blokkade voor Europa
inperken, onder meer door banken te verplichten betalingen naar Cuba te garanderen.

Volgens Europese regelgeving is de extraterritoriale toepassing van de blokkade illegaal. Maar de
banken hebben iets gevonden om mogelijke straffen te ontlopen: wanneer ze een geldtransfer

weigeren, argumenteren ze dat dit niet zo is omwille van de VS blokkade tegen Cuba, maar houden
ze het bij 'compliance': de bank maakt de commerciële beslissing om de betaling niet uit te voeren.
De werkelijke reden is dat de banken MOETEN gehoorzamen aan de VS, omdat 70% van het
betaalverkeer in de EU in Noord-Amerikaanse dollars gebeurt.
De Belgische regering kan klacht indienen op basis van die Europese wetgeving, zoals Oostenrijk in
2007 deed. Wij willen als PVDA , vanuit het parlement, ons steentje bijdragen en ervoor ijveren dat
de komende regering klacht indient. Maar de druk zal ook vanuit het middenveld moeten komen.

•

België moet bij de EU aandringen om bij de Wereld Handelsorganisatie een klacht
tegen de VS in te dienen voor blokkering van de handel met Cuba.

De PVDA wil dat de Belgische regering, nu meer dan ooit, druk zet op de Europese Commissie om een
dergelijke klacht in te leiden.
Wij willen niet dat ons land meestapt in de gevaarlijke confrontatie- en oorlogslogica van Trump,
waar de verscherping van de blokkade tegen Cuba deel van uitmaakt. Sinds de normalisering van de
relaties met de EU rekende Cuba op Europese investeringen. Met de dreiging van rechtzaken door de
VS, kunnen Europese bedrijven beslissen bepaalde investeringen terug te trekken. Het recht op
ontwikkeling van de Cubaanse bevolking wordt op die manier ernstig geschaad. Wij verdedigen de
soevereiniteit van het Cubaanse volk om zijn eigen ontwikkelingspad te kiezen, zonder enige
buitenlandse inmenging.

•

België en Europa moeten de VS-blokkade tegen Cuba krachtig blijven veroordelen

Ja, de blokkade weerhoudt de economie van Cuba ervan om zich volledig te ontwikkelen en
dwarsboomt de sociale ontwikkeling van het land. Cuba moet zo snel als mogelijk volledig in de
internationale gemeenschap (kunnen) opgenomen worden. sp.a zal blijven oproepen om de
blokkade op te heffen en te veroordelen, zoals we jaren doen. Ook op internationaal en Europees
niveau zullen we dit blijven doen.

•

België en Europa moeten de negatieve gevolgen van de VS-blokkade voor Europa
inperken, onder meer door banken te verplichten betalingen naar Cuba te garanderen.

Ja, akkoord.

•

België moet bij de EU aandringen om bij de Wereld Handelsorganisatie een klacht
tegen de VS in te dienen voor blokkering van de handel met Cuba.

Ja, akkoord.

