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B9-0343/2021

Resolutie van het Europees Parlement over de mensenrechten en politieke situatie in 
Cuba
(2021/2745(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Cuba, met name die van 28 november 2019 over de 
zaak José Daniel Ferrer1, en van 5 juli 2017 over het ontwerpbesluit van de Raad 
betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake 
politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, 
en de Republiek Cuba, anderzijds2,

– gezien de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese 
Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, ondertekend in 
december 2016 en voorlopig toegepast sinds 1 november 20173,

– gezien de formele mensenrechtendialoog tussen de EU en Cuba, die wordt gehouden in 
het kader van de EU-Cuba-PDCCA, en met name de derde dialoog van 26 februari 
2021,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en 
andere internationale mensenrechtenverdragen en -instrumenten,

– gezien het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen (CEDAW) en algemene aanbevelingen van het Comité voor de uitbanning van 
discriminatie van vrouwen van de VN,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die Cuba heeft 
ondertekend,

– gezien de EU-richtsnoeren inzake mensenrechtenverdedigers,

– gezien de universele periodieke doorlichting van Cuba door de VN-Mensenrechtenraad 
van mei 2018,

– gelet op de Cubaanse grondwet en het Cubaanse wetboek van strafrecht,

– gezien resolutie nr. 168 van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Investeringen 
van de Republiek Cuba van 29 maart 2010, wet nr. 1312 van 12 september 1976 (de 
zogenoemde “migratiewet”) en de regelgevingsdecreten nr. 26 van 18 december 2015 
en nr. 306 van 12 oktober 2012, het Amerikaanse Verdrag inzake de rechten van de 
mens en het jaarverslag 2020 van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0073.
2 PB C 334 van 19.9.2018, blz. 99.
3 PB L 259 van 7.10.2017, blz. 1.
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mensenrechten van mei 2021,

– gezien het landenverslag van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de mensenrechten 
(IACHR) van 3 februari 2020 over de mensenrechtensituatie in Cuba, en de verklaring 
van de IACHR en haar speciale rapporteurs van 13 mei 2021, waarin de intimidatie van 
kunstenaars, journalisten en activisten in Cuba wordt veroordeeld en de staat wordt 
opgeroepen een einde te maken aan de vervolging van degenen die gebruikmaken van 
het recht op vrijheid van meningsuiting en artistieke schepping,

– gezien het op 10 december 1984 door de Algemene Vergadering van de VN 
aangenomen Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing, waarbij Cuba partij is,

– gezien de verslagen van mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch, Human 
Rights Foundation en Prisoners Defenders, hoofdstuk IV.B over Cuba van het 
jaarverslag 2020 van de IACHR, de mededeling van 6 november 2019 aan de Hoge 
Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties van de speciale 
rapporteur voor hedendaagse vormen van slavernij, inclusief de oorzaken en gevolgen 
ervan, en de speciale rapporteur voor mensenhandel, in het bijzonder vrouwen- en 
kinderhandel, over de Cubaanse medische brigades, en de conclusies van de laatste 
universele periodieke evaluatie van Cuba 2018, over de Cubaanse medische brigades,

– gezien de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO),

– gezien de definitie van “organisatie uit het maatschappelijk middenveld” in het 
Publicatieblad van de Europese Unie,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Parlement op 5 juli 2017 zijn goedkeuring heeft gehecht aan de 
PDCA op voorwaarde dat er in Cuba duidelijke verbeteringen zouden worden 
doorgevoerd op het gebied van mensenrechten en democratie; overwegende dat het 
Parlement een zeer kritische resolutie heeft aangenomen die de goedkeuring vergezelt 
en waarin ernstige bezorgdheid wordt geuit over de mensenrechtensituatie in Cuba; 
overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 2019 reeds had verklaard dat het 
optreden van de Cubaanse regering in strijd is met de bepalingen van artikel 1, lid 5, en 
artikel 22 van de PDCA tussen de EU en Cuba, op grond waarvan de Cubaanse regering 
zich ertoe heeft verbonden de mensenrechten te handhaven en te verbeteren; 
overwegende dat de PDCA een opschortingsclausule bevat in geval van schending van 
de mensenrechtenbepalingen;

B. overwegende dat democratie de mogelijkheid van wisseling van de macht inhoudt; 
overwegende dat dit artikel 5 van de Cubaanse grondwet uitsluit, waarin de 
Communistische Partij van Cuba is vastgelegd als de hoogste politieke kracht van de 
samenleving en de staat; overwegende dat de artikelen 4 en 229 van de Cubaanse 
grondwet dit als een onomkeerbaar systeem vastleggen;

C. overwegende dat de nieuwe grondwet van 2019 niet alleen heeft gediend om het 
systeem af te schermen en elk proces van hervorming van vrijheden en rechten te 
bevriezen, maar ook om de beperking ervan uit te breiden;
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D. overwegende dat het politieke eenpartijstelsel mensen met andere politieke 
overtuigingen ernstig belemmert om deel te nemen aan het openbare politieke leven en 
politieke ambten te bekleden; overwegende dat er nog steeds geen voorwaarden zijn die 
garanties bieden voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, met name in 
zaken waarbij activisten en dissidenten betrokken zijn; overwegende dat de EU, in 
tegenstelling tot verzoeken van het Parlement, geen bezoeken heeft gebracht aan 
politieke gevangenen in de gevangenis en geen waarnemingen heeft verricht bij 
processen tegen opposanten, dissidenten, mensenrechtenactivisten of onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties;

E. overwegende dat decreet nr. 349 de vrijheid van meningsuiting van kunstenaars beperkt 
door voorafgaande toestemming te eisen voor openbare en particuliere optredens en 
tentoonstellingen; overwegende dat decreet nr. 370 over online-inhoud een 
dubbelzinnig kader schept dat de vervolging van activisten en onafhankelijke 
journalisten mogelijk maakt, met name in de context van de COVID-19-pandemie;

F. overwegende dat Amnesty International heeft verklaard dat gewetensgevangene Luis 
Manuel Otero Alcantará, lid van de San Isidro-beweging, ten minste tien keer is 
vastgehouden, vaak zonder tenlastelegging, wegens het opvoeren van kunstwerken; 
overwegende dat hij op 2 mei 2021, toen hij de achtste dag van zijn hongerstaking 
inging, onder dwang door de Cubaanse staatsveiligheidsdienst naar het ziekenhuis is 
gebracht, en dat hij in wezen incommunicado in het Calixto García-ziekenhuis van 
Havana is vastgehouden totdat hij op 31 mei 2021 “medisch werd ontslagen”; 
overwegende dat Denis Solís González, lid van de Movimiento San Isidro, willekeurig 
wordt vastgehouden op beschuldiging van minachting, en Luis Robles Elizástegui in de 
gevangenis zit enkel en alleen omdat hij een affiche droeg waarmee hij op vreedzame 
wijze opriep tot de vrijlating van Denis Solís González;

G. overwegende dat José Daniel Ferrer, leider van de Unión Patriótica de Cuba 
(UNPACU), en de winnaars van de Sacharovprijs en hun families (o.a. Damas de 
Blanco, Oswaldo Payá en Guillermo Fariñas) nog steeds door de Cubaanse autoriteiten 
worden lastiggevallen en vervolgd, o.a. door hen te beletten deel te nemen aan door het 
Europees Parlement georganiseerde evenementen, omdat zij op vreedzame wijze 
uitkwamen voor hun mening; overwegende dat er bezorgdheid bestaat over hun 
verdediging en steun door de EU-delegatie in Havana;

H. overwegende dat degenen die kritiek uiten op de regering, trachten de misbruiken te 
documenteren of deelnemen aan hongerstakingen en andere vormen van protest, vaak te 
maken krijgen met internationale reisbeperkingen, het verbod hun huis te verlaten, 
willekeurige detenties van korte duur, langdurige eenzame opsluiting, foltering en 
mishandeling, beperking van familiebezoeken, ontzegging van medische zorg en 
psychiatrische mishandeling, alsmede zware druk van de staatsveiligheid op hun 
familieleden;

I. overwegende dat Prisoners Defenders momenteel een lijst heeft van 150 veroordeelde 
politieke gevangenen; overwegende dat er gemiddeld 5,4 nieuwe gevallen van politieke 
gevangenschap per maand zijn en dat er de laatste maanden een toename is van de 
beschuldigingen van foltering en mishandeling van politieke gevangenen in de 
gevangenis; overwegende dat dit neerkomt op een toename van 80 politieke gevangenen 
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sinds de ondertekening van de PDCA in 2016, hetgeen aantoont dat de kerndoelstelling 
van deze overeenkomst met de EU, namelijk het verbeteren van de fundamentele 
vrijheden van de Cubanen, niet wordt gehaald en dat de situatie in feite verslechtert;

J. overwegende dat de artikelen 72 tot 84 van het Cubaanse wetboek van strafrecht de 
definitie bevatten van “gevaarlijke toestand” en “pre-criminele veiligheidsmaatregelen”, 
waarvoor jaarlijks duizenden mensen worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 
één tot vier jaar, zonder dat er sprake is van een toerekenbaar misdrijf, en waarvoor 
meer dan 8 000 mensen in de gevangenis zitten en meer dan 2 500 zijn veroordeeld tot 
dwangarbeid zonder internering;

K. overwegende dat internationale mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch, 
Amnesty International en Prisoners Defenders naast vele andere onafhankelijke 
waarnemers van de mensenrechtensituatie, waaronder speciale rapporteurs van de VN, 
Cuba niet mogen betreden ondanks het feit dat zij jarenlang hebben aangedrongen op de 
noodzaak het eiland te bezoeken;

L. terwijl de Cubaanse medische missies door onder meer door de IACHR, Human Rights 
Watch en de VN-Mensenrechtenraad zijn aangemerkt als “hedendaagse vorm van 
slavernij”; overwegende dat overeenkomstig artikel 135 van het Cubaanse wetboek van 
strafrecht alle civiele werknemers die hun werkzaamheden tijdens een medische missie 
niet voltooien of die, na voltooiing van hun werkzaamheden, besluiten niet naar Cuba 
terug te keren, worden gestraft met een gevangenisstraf tot acht jaar, waardoor hun 
vrijheden duidelijk worden beperkt en een groot deel van hun salaris wordt ingehouden;

M. overwegende dat op 11 december 2020 een hoorzitting over Cuba is gehouden door de 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika (DCAM), waarbij 
deelnemers uit het maatschappelijk middenveld Berta Soler (Damas de Blanco), José 
Daniel Ferrer (UNPACU), Luis Manuel Otero Alcántara (Movimiento San Isidro), 
Dagoberto Valdés (Convivencia) en Reinaldo Escobar (Diario 14yMedio) de toegang 
tot internet werd ontzegd; overwegende dat Berta Soler de dag voor de hoorzitting 
meerdere uren werd vastgehouden, Reinaldo Escobar vijf uur werd vastgehouden en 
minuten na de bijeenkomst werd ondervraagd, en José Daniel Ferrer in de vroege uren 
van 11 december 2020, vóór de bijeenkomst, werd omsingeld door een groot aantal 
staatsveiligheidstroepen en geen internet had; overwegende dat DCAM-voorzitter Tilly 
Metz samen met de voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken, David McAllister, 
en de ondervoorzitter van het Europees Parlement, Heidi Hautala, een gezamenlijke 
verklaring hebben ondertekend waarin zij deze intimidatie afwijzen;

N. overwegende dat de Algemene Vergadering van de VN 26 opeenvolgende resoluties 
heeft aangenomen waarin wordt opgeroepen tot beëindiging van het VS-embargo tegen 
Cuba;

O. overwegende dat de Cubaanse regering heeft geweigerd onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties te laten deelnemen aan de “seminars van het 
maatschappelijk middenveld tussen de EU en Cuba”, die plaatsvonden in de aanloop 
naar de derde formele mensenrechtendialoog tussen de EU en Cuba; overwegende dat 
deze dialogen blijven doorgaan zonder enig tastbaar resultaat op te leveren, ondanks het 
feit dat Cuba, samen met Venezuela, lid is van de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) 
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voor de periode 2021-2023;

1. betreurt het dat de situatie van de democratie ondanks het aangenomen PDCA niet is 
verbeterd en dat de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Cuba voortduurt; 
roept op tot naleving van de bindende verplichtingen die in deze overeenkomst zijn 
opgenomen en dringt erop aan dat in dit verband duidelijke benchmarks worden 
vastgesteld;

2. veroordeelt met klem de toenemende repressie van de Cubaanse autoriteiten tegen elke 
vorm van democratische meningsuiting, het ontbreken van ruimten voor pluralistische 
politieke participatie en het gebrek aan rechterlijke onafhankelijkheid en bescherming 
van de vrijheid van meningsuiting, en roept de EU op deze publiekelijk te veroordelen;

3. betreurt de criminalisering en de willekeurige detentie voor korte duur van 
mensenrechtenverdedigers, dissidenten, activisten van de oppositie en het 
maatschappelijk middenveld, kunstenaars en journalisten; herhaalt zijn oproep tot 
onmiddellijke stopzetting van deze acties en tot vrijlating van alle politieke gevangenen 
en personen die willekeurig worden vastgehouden louter op grond van de uitoefening 
van hun vrijheid van meningsuiting en van vergadering, en roept op tot de 
onmiddellijke en definitieve afschaffing van de doodstraf; betreurt de 
1941 onderdrukkingsacties in april (1018) en mei 2021 (923);

4. eist dat aan de gedetineerden onafhankelijke medische evaluatie wordt toegestaan, 
alsmede toegang tot telefoongesprekken en regelmatige bezoeken van familie, vrienden, 
journalisten en diplomaten; roept op tot een doeltreffend strafrechtelijk en administratief 
onderzoek om de verantwoordelijken voor mishandeling te identificeren, te vervolgen 
en te bestraffen;

5. veroordeelt de systematische schending van de mensen- en arbeidsrechten van de leden 
van de Cubaanse medische brigades door de Cubaanse regering, die in strijd is met de 
fundamentele, door Cuba geratificeerde IAO-verdragen, en erkent het recht van de 
werknemers op volledige betaling van hun werk, op afschaffing van hun 
vrijheidsbeperkende voorwaarden en op een behoorlijke documentatie van paspoorten 
en beroepskwalificaties, waarbij alle beperkingen en wettelijke bepalingen worden 
opgeheven die hun vrije toegang tot de Republiek Cuba belemmeren wanneer zij hun 
missie onderbreken of aan het eind van hun missie niet terugkeren, overeenkomstig 
diverse delen van de Cubaanse wetgeving;

6. betreurt het dat de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de EU-delegatie in 
Havana de Cubaanse democratische oppositie en zowel Europese als Cubaanse 
onafhankelijke maatschappelijke organisaties van de politieke dialogen hebben 
uitgesloten, omdat de Cubaanse autoriteiten daar niet achter staan; onderstreept dat dit 
besluit in strijd is met de PDCA en benadrukt dat beide partijen verplicht zijn de 
overeenkomst volledig na te leven; verzoekt de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV/VV) 
en de EDEO te weigeren deel te nemen aan toekomstige politieke dialogen en 
mensenrechtendialogen met Cuba, tenzij het maatschappelijk middenveld naar behoren 
is vertegenwoordigd;

7. dringt aan op de totstandbrenging van een geïnstitutionaliseerde, formele, open en 
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openbare dialoog tussen de EU en de Cubaanse civiele samenleving, zonder enige 
beperking, op een soortgelijke basis als die met andere landen waarmee de EU 
samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten;

8. dringt er bij de nieuwe HV/VV op aan het bestaan van een politieke oppositie tegen de 
Cubaanse regering te erkennen en de opname daarvan in de politieke dialoog tussen de 
EU en Cuba te steunen; vraagt in dit verband alle vertegenwoordigers van de lidstaten 
om problemen met de mensenrechten aan de orde te stellen bij bezoeken aan de 
Cubaanse autoriteiten, en de laureaten van de Sacharovprijs te ontmoeten wanneer zij 
Cuba bezoeken, teneinde de interne en externe samenhang van het mensenrechtenbeleid 
van de EU te waarborgen;

9. herinnert de EDEO eraan dat de steun voor het maatschappelijk middenveld een 
essentieel onderdeel vormt van de samenwerkingsprojecten in het kader van de 
overeenkomst en dat het uitsluiten van het maatschappelijk middenveld van 
samenwerkingsfondsen en/of deelneming aan de overeenkomst, terwijl deelneming en 
toegang tot samenwerkingsfondsen daarentegen uitsluitend wordt toegestaan aan 
bedrijven waarin de staat participeert of die hij controleert, zoals sinds de ondertekening 
van de overeenkomst het geval is geweest, onmiddellijk moet worden verholpen; 
verzoekt de Commissie specifieke technische workshops voor onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties te ontwikkelen, teneinde de toegang tot subsidies in 
verband met ontwikkelingssamenwerking uit hoofde van het nieuwe instrument 
“Europa als wereldspeler” te vergemakkelijken;

10. herhaalt het in zijn resoluties van juli 2017 en november 2019 aan de orde gestelde punt 
dat de PDCA een “mensenrechtenclausule” bevat, als standaard essentieel onderdeel 
van internationale overeenkomsten van de EU, die het mogelijk maakt de overeenkomst 
op te schorten in geval van schendingen van de mensenrechtenbepalingen; dringt er 
derhalve op aan dat de EU bij de uitvoering van de PDCA nauwlettend toeziet op de 
eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in Cuba en de 
ontwikkelingen volgt, en dat het Parlement regelmatig op de hoogte wordt gehouden; is 
van oordeel dat de onderdrukkingsacties tegen gewetensgevangenen, 
mensenrechtenactivisten, dissidenten, activisten van de oppositie en het maatschappelijk 
middenveld, kunstenaars en journalisten die in april en juni 2021 per maand zijn 
geregistreerd, waaronder die van de leden van de San Isidro-beweging en alle auteurs 
van de video “Patria y Vida”, een schending van de overeenkomst en een “bijzonder 
dringend geval” als bedoeld in artikel 85, lid 3, onder b), van de PDCA vormen, en 
verzoekt de Unie in dit verband dringend een bijeenkomst met de Cubaanse overheid te 
beleggen;

11. herinnert eraan dat er in paragraaf 45 van zijn resolutie van 5 juli 2017 bij de Cubaanse 
overheid op wordt aangedrongen de delegaties van het Europees Parlement toe te laten 
en toegang te verlenen tot hun gesprekspartners;

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de regering en de 
Nationale Volksmachtvergadering van Cuba, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de 
Commissie, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten, de Hoge Commissaris van de Verenigde 



PE694.453v01-00 8/8 RE\1233615NL.docx

NL

Naties voor de mensenrechten en de regeringen van de lidstaten van de Gemeenschap 
van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten.


