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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0738/2019 af José Alberto Pimentel Capote, spansk 
statsborger, for Mesa de Unidad Cubana, om suspension af aftalen fra 2017 
om politisk dialog og samarbejde mellem EU og dets medlemsstater på den 
ene side og Republikken Cuba på den anden side

Andragende nr. 1074/2019 af José Alberto Pimentel Capote, spansk 
statsborger, for Mesa de Unidad Cubana, om suspension af aftalen fra 2017 
om politisk dialog og samarbejde mellem EU og dets medlemsstater på den 
ene side og Republikken Cuba på den anden side

Andragende nr. 1095/2019 af C.M.R.C., spansk statsborger, om krænkelser 
af menneskerettighederne begået mod fredelige aktivister i Cuba

1. Andragende nr. 0738/2019 

Andrageren opfordrer til, at "aftalen mellem EU og Cuba" suspenderes, eftersom den 
cubanske regering ikke har overholdt den, hvilket fremgår af den systematiske overtrædelse af 
menneskerettighederne og arbejdstagerrettighederne forud for denne aftale fra 2017. 
Andrageren hævder, at lov 118-2014, som blev vedtaget før denne aftale, giver anledning til 
krænkelse af de grundlæggende rettigheder og påvirker den gode forvaltning og 
lønværdigheden for cubanske arbejdstagere i en europæisk virksomhed.

Andragende nr. 1074/2019

Andrageren opfordrer til, at "aftalen mellem EU og Cuba" suspenderes, fordi den er 
mangelfuld i sin oprindelse, da den cubanske regering ikke har overholdt den, hvilket fremgår 
af den systematiske overtrædelse af menneskerettighederne og arbejdstagerrettighederne 
forud for denne aftale fra 2017 som følge af lov nr. 118-2014, der gik forud for aftalen. 
Sidstnævnte giver grundlag for krænkelse af grundlæggende rettigheder og påvirker god 
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regeringsførelse og anstændige lønninger for cubanske arbejdstagere i europæiske 
virksomheder.

Andragende nr. 1095/2019

Andrageren hævder, at fredelige menneskerettighedsforkæmperes rettigheder systematisk 
krænkes i Cuba. Andrageren oplyser, at José Daniel Ferrer García (general koordinator for 
den cubanske patriotiske union, UNPACU), der er medlem af oppositionen, blev fjernet med 
magt fra sit hjem den 1. oktober 2019. Han påpeger også, at der ifølge en rapport fra det 
cubanske observatorium for menneskerettigheder på nuværende tidspunkt er 119 politiske 
fanger, og at der i september 2019 blev foretaget ca. 481 vilkårlige anholdelser af 
regeringsmodstandere, der protesterede fredeligt mod hinanden. Andrageren opfordrer til, at 
artikel 85, stk. 2, i "aftalen mellem EU og Cuba" anvendes, og at der træffes forebyggende 
foranstaltninger for at sikre integriteten og værdigheden af de personer, der er i fare.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende nr. 0738/2019: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 
21. januar 2020). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, 
stk. 6).

Andragende nr. 1074/2019: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 
20. februar 2020). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, 
stk. 6).

Andragende nr. 1095/2019: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 
6. marts 2020). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 
6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Aftalen om politisk dialog og samarbejde giver mulighed for en konstruktiv og kritisk dialog 
med Cuba. Gennemførelsen af aftalen om politisk dialog og samarbejde er afgørende for EU, 
da den giver mulighed for at styrke samarbejdet med Cuba og for åbent at tage fat på 
spørgsmål om f.eks. menneskerettigheder. Den giver EU mulighed for at forfølge sine mål, 
som indgåelsen af aftalen om politisk dialog og samarbejde ikke har ændret på, nemlig:

– at ledsage Cuba, mens det reformerer sin politiske og økonomiske model
– at fremme demokrati og menneskerettigheder
– at forbedre tilværelsen for det cubanske folk.

Menneskerettigheder er en vigtig del af aftalen om politisk dialog og samarbejde. I oktober 
2019 afholdt EU sin femte menneskerettighedsdialog med Cuba i Bruxelles. Dialogen 
opnåede sine mål om en konstruktiv og kritisk indsats og ærlige drøftelser, herunder om 
områder, der ikke hersker enighed om. Cubas åbenhed over for et konkret samarbejde er 
endnu et positivt skridt. 

Menneskerettighedssituationen i Cuba er stadig bekymrende og kræver fortsat 
opmærksomhed fra EU's side. Som EU har erklæret mange gange, forventer det, at Cuba 
respekterer alle borgeres grundlæggende frihedsrettigheder og den menneskelige værdighed. 
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EU vil fortsat give udtryk for sine bekymringer, også i individuelle sager som f.eks. den om 
José Daniel Ferrer (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/75269/node/75269_en) på en koordineret og proaktiv måde sammen med 
medlemsstaterne. 

EU har valgt at gå i dialog med Cuba, fordi en konstruktiv og kritisk dialog giver det 
mulighed for at styrke et resultatorienteret samarbejde med Cuba, dets regering og befolkning, 
herunder om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, med henblik på åbent at tage 
hånd om uenigheder og stræbe efter at finde løsninger.

Navnlig med hensyn til arbejdstagerrettigheder er EU klar over, at Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO) har konkluderet, at Cubas arbejdsmarkedsregler og -praksis ikke 
lever op til ILO's grundlæggende arbejdsstandarder i en række henseender, og EU har rejst 
dette over for de cubanske myndigheder, f.eks. i forbindelse med menneskerettighedsdialogen 
med Cuba, hvor restriktionerne mod uafhængige fagforeninger er blevet taget op. 

Konklusion

Gennem en konstruktiv dialog med Cuba og ved at anvende alle diplomatiske og 
ikkediplomatiske værktøjer vil EU fortsat fremme overholdelsen af menneskerettighederne på 
alle områder i landet.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/75269/node/75269_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/75269/node/75269_en

