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Europa-Parlamentets beslutning om Cuba, sagen José Daniel Ferrer
(2019/2929(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Cuba, navnlig beslutning af 17. november 
2004 om Cuba1, af 2. februar 2006 om EU's politik over for cubanske regering2, af 21. 
juni 2007 om Cuba3, af 11. marts 2010 om samvittighedsfanger i Cuba4, af 5. juli 2017 
om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 
aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side5 og af 
15. november 20186,

– der henviser til aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske 
Union og Cuba, der blev undertegnet i december 2016, og som har fundet midlertidig 
anvendelse siden den 1. november 2017,

– der henviser til det andet møde i Det Fælles EU-Cuba-Råd den 9. september 2019 i 
Havanna,

– der henviser til den anden formelle menneskerettighedsdialog mellem EU og Cuba, som 
blev afholdt i henhold til aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba 
den 3. oktober 2019 i Bruxelles,

– der henviser til FN's Menneskerettighedsråds universelle regelmæssige gennemgang af 
Cuba fra maj 2018,

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og 
andre internationale menneskerettighedstraktater og -instrumenter,

– der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 
10. december 1984, og som Cuba er part i,

– der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne, som Cuba har 
undertegnet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at oppositionslederen for Den Cubanske Patriotiske Union (UNPACU) 
José Daniel Ferrer den 1. oktober 2019 vilkårligt blev tilbageholdt uden tiltale og blev 

1 EUT C 201 E af 18.8 2005, s. 83.
2 EUT C 288 E af 24.11 2006, s. 81.
3 EUT C 146 E af 12.6 2008, s. 377.
4 EUT C 349 E af 22.12 2010, s. 82.
5 EUT C 334 af 19.9 2018, s. 99.
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0460.
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nægtet enhver ekstern kontakt i mindst 72 timer;

B. der henviser til, at de cubanske myndigheder har fængslet, chikaneret og truet ham i 
over et årti på grund af hans fredelige politiske aktivisme; der henviser til, at han i 2018 
blev holdt i isolation i 10 dage;

C. der henviser til, at Ferrer den 2. november 2019 smuglede et brev ud, hvoraf det 
fremgik, at han var blevet tortureret og mishandlet, og at han var i livsfare, mens han 
var tilbageholdt, og at han var blevet nægtet passende lægehjælp; der henviser til, at 
ifølge oplysninger fra hans familie af 15. november 2019 er han anbragt i Aguadores-
fængslet i Santiago de Cuba, hvor han blev ført til en straffecelle; der henviser til, at 
hans hustru den 7. november 2019 mødtes med ham i nogle få minutter og bekræftede, 
at hans helbred var i en kritisk tilstand, idet han havde mistet halvdelen af sin 
kropsvægt, hvilket også var en følge af en sultestrejke, som han var begyndt på;

D. der henviser til, at han ifølge flere NGO'er kun er én af de ca. 120 politiske fanger i 
Cuba; der henviser til, at mange uafhængige journalister, fredelige dissidenter og 
menneskerettighedsforkæmpere, som oftest er medlemmer af den demokratiske 
opposition, bliver forfulgt, vilkårligt tilbageholdt eller holdt fængslet i Cuba, navnlig 
José Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Mitzael Díaz Paseiro, Orlando Zapata 
Tamayo, Eliecer Bandera Barrera, Edilberto Ronal Azuaga og Roberto de Jesús 
Quiñones Haces;

E. der henviser til, at Armando Sosa Fortuny – den længst tilbageholdte cubanske politiske 
fange, der havde tilbragt 43 år i fængsel – døde den 28. oktober 2019; der henviser til, at 
de cubanske myndigheder ikke har indvilget i at løslade ham på trods af hans svigtende 
helbred;

F. der henviser til, at i henhold til internationale menneskerettighedsstandarder skal 
enhver, der anholdes eller tilbageholdes, orienteres om årsagen til deres anholdelse på 
det tidspunkt, hvor de bliver anholdt, og straks indbringes for en dommer;

G. der henviser til, at den cubanske regerings handlinger er i strid med bestemmelserne i 
artikel 1, stk. 5, og artikel 22 i aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den 
Europæiske Union og Cuba, der blev undertegnet i 2016, og hvori den cubanske 
regering forpligter sig til at opretholde og forbedre menneskerettighederne;

H. der henviser til, at Parlamentet den 5. juli 2017 godkendte aftalen om politisk dialog og 
samarbejde; der henviser til, at Parlamentet i sin godkendelse gav udtryk for sine store 
bekymringer med hensyn til menneskerettighedssituationen i Cuba og tilføjede en 
suspensionsklausul i tilfælde af en overtrædelse af bestemmelserne om 
menneskerettigheder;

I. der henviser til, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Cuba, der ledes af EU's 
særlige repræsentant for menneskerettigheder, begyndte i 2015, og at den femte runde 
fandt sted den 9. oktober 2018; der henviser til, at EU og Cuba den 3. oktober 2019 
afholdt deres anden formelle menneskerettighedsdialog; der henviser til, at det ikke har 
ført til håndgribelige resultater på trods af, at Cuba blev genvalgt til FN's 
Menneskerettighedsråd for perioden 2017-2019; der henviser til, at en politisk dialog 
skal omfatte direkte intensiv dialog med civilsamfundet og alle oppositionens aktører 
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uden nogen begrænsninger;

J. der henviser til, at over 100 aktivister vilkårligt blev tilbageholdt i forbindelse med det 
andet møde i Det Fælles EU-Cuba-Råd den 9. september i Havanna; der henviser til, at 
EU ikke har udtalt sig om disse foranstaltninger, og at det heller ikke har udtalt sig om 
sagen Ferrer;

K. der henviser til, at Parlamentet ved tre lejligheder har tildelt Sakharovprisen for 
tankefrihed til cubanske aktivister: Oswaldo Payá i 2002, Kvinder i Hvidt i 2005 og 
Guillermo Fariñas i 2010; der henviser til, at Sakharovprismodtagere og deres 
pårørende fortsat ofte chikaneres og trues og forhindres i at forlade landet og deltage i 
internationale begivenheder;

L. der henviser til, at menneskerettigheder, frihed og værdighed og befolkningens 
interesser bedst repræsenteres og forsvares i et demokrati;

1. fordømmer den vilkårlige tilbageholdelse af Jose Daniel Ferrer og opfordrer 
indtrængende de cubanske myndigheder til omgående at løslade ham; anmoder om, at 
han får adgang til advokatbistand efter eget valg, har kontakt med sin familie og har 
adgang til al dokumentation vedrørende hans tilbageholdelse og de påståede grunde 
hertil;

2. fordømmer den tortur og mishandling, som Ferrer ifølge sit brev har været udsat for; 
minder om, at de cubanske myndigheder har pligt til at forhindre tortur og mishandling 
og sikre en hurtig og upartisk undersøgelse; opfordrer indtrængende de cubanske 
myndigheder til at give Ferrer øjeblikkelig adgang til lægehjælp efter eget valg og til at 
sikre ordentlige sanitære forhold og vand;

3. gentager sin betydelige bekymring over den vilkårlige forfølgelse, chikane af og angreb 
på fredelige dissidenter, uafhængige journalister, menneskerettighedsforkæmpere og 
den politiske opposition i Cuba; opfordrer til, at der øjeblikkeligt sættes en stopper disse 
handlinger, og til løsladelse af alle politiske fanger og af dem, der er vilkårligt 
tilbageholdt udelukkende for at udøve deres ytrings- og forsamlingsfrihed; opfordrer til 
bedre garantier for retten til en retfærdig rettergang og retsvæsenets uafhængighed og til 
at sikre, at personer, der frihedsberøves, har adgang til en uafhængig advokat;

4. gentager sin opfordring til medlemsstaterne, EU-Udenrigstjenesten og dens delegation i 
Cuba til klart og offentligt at fordømme den vilkårlige tilbageholdelse af Ferrer og 
ovennævnte personer og til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forsvare 
demokratiet og menneskerettighederne;

5. udtrykker sin beklagelse over, at situationen for demokrati og menneskerettigheder ikke 
er blevet forbedret til trods for den vedtagne aftale om politisk dialog og samarbejde; 
opfordrer til opfyldelse af de bindende forpligtelser, der er fastsat i aftalen om politisk 
dialog og samarbejde mellem EU og Cuba, og opfordrer til klare benchmarks i denne 
henseende;

6. minder om, at aftalen om politisk dialog og samarbejde indeholder en bestemmelse om 
suspendering af aftalen, som skal finde anvendelse i tilfælde af, at bestemmelserne om 
menneskerettigheder overtrædes; insisterer derfor på, at Den Europæiske Union nøje 
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følger og overvåger respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende 
frihedsrettigheder i Cuba i forbindelse med gennemførelsen af aftalen om politisk dialog 
og samarbejde og regelmæssigt rapporterer herom til Parlamentet; betragter fængslingen 
og behandlingen af José Daniel Ferrer og andre politiske fanger som et "særligt 
hastende tilfælde", jf. artikel 85, stk. 3, litra b), i aftalen, og opfordrer i denne 
forbindelse EU til at indkalde til et hastemøde;

7. kræver, at den cubanske regering gennemfører juridiske reformer for at sikre presse-, 
forenings- og demonstrationsfriheden og iværksætte de politiske reformer, der muliggør 
frie, retfærdige og demokratiske valg, der tager hensyn til det cubanske folks suveræne 
og frit udtrykte vilje; opfordrer indtrængende den cubanske regering til at tilpasse sin 
menneskerettighedspolitik til de internationale standarder, der er defineret i de chartre, 
erklæringer og internationale instrumenter, som Cuba har undertegnet, og til at give 
civilsamfundet og oppositionens politiske aktører mulighed for aktivt at deltage i det 
politiske og sociale liv uden begrænsninger; opfordrer regeringen til at give uafhængige 
nationale og internationale menneskerettighedsobservatører uhindret adgang til Cuba 
for at sende en invitation til FN's særlige rapportører om fremme og beskyttelse af retten 
til frit at deltage i fredelige forsamlinger, ytringsfrihed og om situationen for 
menneskerettighedsforkæmpere;

8. minder om, at Cuba siden 2003 har indført et moratorium for dødsstraf; opfordrer de 
cubanske myndigheder til at afskaffe dødsstraffen for alle forbrydelser; opfordrer til en 
revision af samtlige dødsdomme for at sikre, at internationale standarder blev overholdt 
i forbindelse med disse retssager;

9. opfordrer de cubanske myndigheder til at garantere mediefriheden og ytringsfriheden, 
herunder ved at ophæve dekret 349, der begrænser kunstnerisk ytringsfrihed, og til at 
standse chikane og indespærring af uafhængige journalister; opfordrer den cubanske 
regering til at holde op med at indføre censur på internettet og holde op med at blokere 
internetsider og begrænse adgangen til information;

10. beklager, at flere europæiske og cubanske civilsamfundsorganisationer blev nægtet 
muligheden for at deltage i civilsamfundsdialogen inden for rammerne af den bredere 
menneskerettighedsdialog mellem EU og Cuba om aftalen om politisk dialog og 
samarbejde, som fandt sted den 2. oktober 2019, som følge af den cubanske regerings 
afslag på at give dem tilladelse; opfordrer endvidere til, at der etableres en 
institutionaliseret, formel, åben og offentlig dialog med det ægte uafhængige 
civilsamfund med EU og Cuba i lighed med dem, der findes i andre lande, som EU har 
samarbejdsaftaler med;

11. opfordrer den nye NF/HR til at anerkende, at der findes en politisk opposition til den 
cubanske regering, og til at støtte inddragelsen af denne i den politiske dialog mellem 
EU og Cuba; opfordrer i denne forbindelse alle medlemsstaternes repræsentanter til at 
tage menneskerettighedsspørgsmål op i forbindelse med besøg hos de cubanske 
myndigheder og til at mødes med Sakharovprismodtagerne, når de besøger Cuba, for at 
sikre en intern og ekstern konsekvent anvendelse af EU's menneskerettighedspolitik og 
dermed styrke det uafhængige civilsamfunds deltagelse;

12. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til aktivt at støtte 



RC\1193863DA.docx 7/7 PE643.369v01-00 }
PE643.371v01-00 }
PE643.382v01-00 } RC1

DA

civilsamfundsgrupper og enkeltpersoner, der forsvarer menneskerettighederne i Cuba, 
bl.a. ved at arrangere fængselsbesøg, overvåge retssager og fremsætte offentlige 
erklæringer; opfordrer den nye NF/HR til at rapportere tilbage til Parlamentet om de 
foranstaltninger, som EU-delegationen hidtil har truffet;

13. opfordrer den nye NF/HR til efter flere års passivitet at kræve, at de cubanske 
myndigheder iværksætter reformer, der fører til en demokratisk omdannelse af landet i 
overensstemmelse med aftalen om politisk dialog og samarbejde; påpeger, at den 
nuværende situation i Cuba undergraver de principper om menneskerettigheder og 
demokrati, som aftalen bygger på;

14. beklager dybt, at de cubanske myndigheder afviser at give Europa-Parlamentets udvalg, 
delegationer og visse politiske grupper mulighed for at besøge Cuba, til trods for at 
Parlamentet har godkendt aftalen om politisk dialog og samarbejde; opfordrer 
myndighederne til straks at tillade adgang til landet;

15. fordømmer den cubanske regerings interventionistiske holdning og anmoder om, at den 
ophører med enhver form for indblanding i forskellige latinamerikanske lande;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Cubas regering og 
nationalforsamling, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, EU’s 
særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og 
parlamenter, FN's højkommissær for menneskerettigheder samt til CELAC-landenes 
regeringer.


