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• Kräver att EU omedelbart och villkorslöst avskaffar 
”Europas Gemensamma Hållning” mot Kuba

• Är överens om att de föreningar som samlar 
kubaner bosatta i Europa ska kräva att respektive länders 
utrikesministrar förutom att rösta för Kubas resolution 
också ska tala för den i FNs Generalförsamling.

• Tillämpar erfarenheterna från segern i kampen för 
Frihet för De 5 och vänder oss till ledamöterna i Europas 
parlament liksom till framstående personligheter inom 
alla våra samhällssektorer för uttalanden och underskrifter 
med krav på att blockaden ska hävas och olagligt 
ockuperad mark i Guantanamo återlämnas. 

• Är överens om att sprida våra tankar och 
ställningstaganden på alla sätt som står till buds, i nya 
kampanjer för att blockaden ska hävas och ockuperad 
mark i Guantanamo återlämnas, liksom i den ideologiska 
kampen för att stärka socialismen, som är garanten för 
den kubanska nationens oberoende och självständighet. 

Vi, kubaner bosatta i Europa, 
som samlats i Stockholm 9-11 oktober, förklarar att vi

• Försvarar Kubas självbestämmande odh territoriella 
integritet och fördömer utländsk inblandning i landets inre 
angelägenheter.

• Kämpar för att blockaden ska hävas och kräver att 
det område i Guantanamo som olagligt ockuperas av 
USAs flottbas återlämnas till Kuba.

• Har fullt förtroende för att Kubas revolutionära 
regering ska föra de komplicerade förhandlingarna med 
USAs regering i god hamn, på grundval av jämlikhet och 
ömsesidig respekt, så som det anstår självständiga länder.

• Kräver, medvetna om det lidande USAs blockad har 
åsamkat Kubas folk i över ett halvt århundrade, att USA 
kongress och regering avskaffar alla lagar, regler och 
anvisningar som idag förhindrar blockadens hävande, och 
därmed också framsteg i normaliseringsprocessen mellan 
våra folk och regeringar. 

I de flesta länder i Europa finns Cubanos por Cuba, Kubaner för Kuba, som främjar vänskaps-, handels- och 
kulturförbindelser mellan Europa och Kuba och – liksom världens alla länder  i FNs Generalförsamling (191 av 193) – 
kräver att USA ska häva sin blockad. 

Ett drygt hundratal kubanska representanter från 17 länder samlades den 9-11 oktober i Stockholm, för sitt årliga möte. 
Många blir förvånade över detta, många lever med den västmediala föreställningen att kubaner i utlandet är ”dissidenter” 
på flykt. De syns med sin version i medievärlden så fort något kubanskt ska kommenteras. 

Inför den stora konferensen i Alviks Medborgarhus i Stockholm skickade Kubaner för Kuba i Sverige ut 
pressmeddelanden till höger, mitten och vänster, tänkte att kanske någon skulle vara intresserad av andra kubanska röster 
än de så kallade dissidenterna. Men inte.
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