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Resolutie van het Europees Parlement over het harde optreden van de regering tegen 
protesten en burgers in Cuba
(2021/2872(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Cuba, met name die van 10 juni 2021 over de 
politieke en mensenrechtensituatie in Cuba1, van 28 november 2019 over de zaak José 
Daniel Ferrer2, en van 5 juli 2017 over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de 
sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst betreffende politieke dialoog 
en samenwerking (PDCA) tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de 
Republiek Cuba, anderzijds3,

– gezien de PDCA tussen de Europese Unie en Cuba, die op 12 december 2016 is 
ondertekend en sinds 1 november 2017 voorlopig wordt toegepast4,

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

– gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de Europese Unie 
van 29 juli 2021 over de recente gebeurtenissen in Cuba,

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

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

– gezien de brief van het VN-Comité voor gedwongen verdwijningen waarin om 
dringende maatregelen wordt verzocht en er bij de Cubaanse autoriteiten op aan wordt 
gedrongen informatie te verstrekken over de 187 vermiste personen,

– gezien de verklaring van Michelle Bachelet, Hoge Commissaris van de VN voor de 
mensenrechten, van 16 juli 2021 waarin Cuba wordt opgeroepen gearresteerde 
demonstranten los te laten,

– gezien de verklaringen van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de mensenrechten 
(IACHR) en haar speciale rapporteurschappen van 15 juli 2021,

– gezien de EU-richtsnoeren inzake mensenrechtenverdedigers en die inzake de vrijheid 
van meningsuiting online en offline,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie5 (Handvest), en met 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0292.
2 PB C 232 van 16.6.2021, blz. 17.
3 PB C 334 van 19.9.2018, blz. 235.
4 PB L 337I van 13.12.2016, blz. 3.
5 PB C 326 van 26.10.2012, blz. 391.
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name artikel 12, over de vrijheid van vergadering en vereniging,

– gezien de klacht van 8 september 2021 van het Cubaanse waarnemingscentrum voor de 
mensenrechten (OCDH) aan de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten Eamon Gilmore over de repressie van demonstranten,

– gezien de Cubaanse grondwet en het wetboek van strafrecht,

– gezien wetsbesluit 35 inzake telecommunicatie, informatie- en 
communicatietechnologie en het gebruik van het radiofrequentiegebied en 
Resolutie 105 van 2021 over de regeling inzake het nationale interventiemodel om te 
reageren op cyberincidenten in de Republiek Cuba,

– gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat op 11 juli 2021 duizenden Cubanen in meer dan 40 steden de straat op 
zijn gegaan om vreedzaam te demonstreren tegen de chronische tekorten aan 
geneesmiddelen en andere essentiële goederen, de algemene verkeerde aanpak van de 
COVID-19-pandemie en de systematische beperkingen van de mensenrechten, met 
name de vrijheid van meningsuiting en vergadering, door de Cubaanse autoriteiten; 
overwegende dat dit de grootste protesten in Cuba waren sinds de “Maleconazo”-
demonstratie van 1994;

B. overwegende dat de Cubaanse autoriteiten met extreem geweld en extreem repressieve 
acties tegen demonstranten en mensenrechtenactivisten hebben gereageerd; 
overwegende dat president Díaz-Canel alle regeringsaanhangers, met inbegrip van 
speciale eenheden zoals de “Zwarte Baretten”, een elite-eenheid van de revolutionaire 
strijdkrachten, uitdrukkelijk heeft opgeroepen de strijd aan te binden met vreedzame 
demonstranten, waardoor het geweld is verergerd en honderden burgers gewond zijn 
geraakt, en wat heeft geleid tot huiszoekingen door de politie, arrestaties in de huizen 
van demonstranten en politiegeweld;

C. overwegende dat de Cubaanse autoriteiten nieuwe repressiemethoden hebben 
ingevoerd, zoals de opschorting, bewaking, censuur en controle van 
telecommunicatiediensten, wat in strijd is met het internationaal recht inzake de 
mensenrechten, om de ernstige mensenrechtenschendingen die zij hebben begaan, onder 
controle te houden en te verbergen; overwegende dat de Cubaanse autoriteiten de 
mensenrechten, zoals het recht van vreedzame vergadering en vrijheid van 
meningsuiting, moeten beschermen en waarborgen, zonder discriminatie op basis van 
politieke opvattingen, en zich moeten houden aan de internationale 
mensenrechtennormen, met eerbiediging van de beginselen van wettigheid, 
uitzonderlijkheid, verantwoordelijkheid en noodzakelijkheid;

D. overwegende dat in Wetsbesluit 35 het Cubaanse rechtskader inzake de procedures en 
voorwaarden voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen voor het gebruik van het 
nationale radiofrequentiegebied worden geactualiseerd en telecommunicatie-
exploitanten de verplichting wordt opgelegd om gebruikers te schorsen, te monitoren, te 
onderscheppen en te controleren en hun informatie door te geven aan de Cubaanse 
autoriteiten; overwegende dat het wetsbesluit internationaal als illegaal wordt 
beschouwd; overwegende dat in Resolutie 105 de verordening inzake incidenten op het 
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gebied van cyberbeveiliging op brede wijze wordt uitgelegd, waardoor er een 
rechtskader wordt gecreëerd voor de vervolging van personen voor een breed scala aan 
beschuldigingen en er sancties kunnen worden opgelegd, mobiele telefoons en 
computers in beslag kunnen worden genomen, huiszoekingen kunnen worden 
uitgevoerd en de regering zelfs een faciliterende rol kan spelen bij het inleiden van 
strafrechtelijke procedures voor in het huidige wetboek van strafrecht genoemde 
delicten waarvan de definities internationaal als illegaal worden beschouwd; 
overwegende dat Wetsbesluit 370, dat eveneens na de goedkeuring van de nieuwe 
grondwet van 2019 werd aangenomen, de vrijheid van meningsuiting op sociale 
netwerken beperkt;

E. overwegende dat het regime de toegang tot het internet een aantal dagen heeft 
geblokkeerd, zodat burgers niet in het openbaar verslag konden doen van de repressie 
en schendingen van de mensenrechten waarvan zij het slachtoffer waren; overwegende 
dat de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez de poging van de 
VS om het internetsignaal op het eiland te herstellen heeft omschreven als een “daad 
van agressie”;

F. overwegende dat de IACHR en de Hoge Commissaris van de VN voor de 
mensenrechten de repressie van de Cubaanse staat en het gebruik van geweld als reactie 
op de vreedzame protesten hebben veroordeeld, tevens hebben opgeroepen tot de 
onmiddellijke vrijlating van al degenen die gevangen zijn gezet en er bij de Cubaanse 
regering op hebben aangedrongen de onderliggende sociale kwesties door middel van 
dialoog aan te pakken;

G. overwegende dat het OCDH heeft gemeld dat er, sinds de protesten van 11 juli 2021, op 
5 september 2021 nog 1 306 personen, onder wie 27 minderjarigen, werden vermist of 
gevangen werden gehouden; overwegende dat uit andere verslagen van niet-
gouvernementele organisaties, zoals Prisoner Defenders, blijkt dat in die periode meer 
dan 5 000 mensen gevangen werden gehouden, en dat er beschuldigingen in staan van 
willekeurige detentie, incommunicado-detentie, gedwongen verdwijningen, de inzet van 
criminelen om deelname aan protesten te criminaliseren, foltering en mishandeling, 
toezicht en huisarrest, en geweld tegen demonstranten; overwegende dat het VN-Comité 
voor gedwongen verdwijningen op 15 juli 2021 op grond van artikel 30 van het Verdrag 
inzake gedwongen verdwijningen in Cuba met spoed actie heeft ondernomen ten 
aanzien van 187 gevallen (officiële urgente maatregelen AU nrs. 1200 tot en met 
1386/2021); overwegende dat ten aanzien van Cuba sinds 2017 het op vijf na hoogste 
aantal dringende maatregelen met betrekking tot gedwongen verdwijningen ter wereld 
moest worden genomen, ondanks het feit dat de PDCA nu volledig van kracht is;

H. overwegende dat zich onder de gearresteerden een aanzienlijk aantal activisten, 
journalisten en leiders van politieke oppositiebewegingen bevonden, bijvoorbeeld José 
Daniel Ferrer, leider van de Unión Patriótica de Cuba (Patriottische Unie van Cuba), 
wiens verblijfplaats tot op heden onbekend is, evenals docenten, studenten en 
kunstenaars zoals Luis Manuel Otero Alcántara van de Movimiento San Isidro; 
overwegende dat Diubis Laurencio Tejeda door de politie dood werd verklaard nadat hij 
in Havana tijdens een demonstratie in zijn rug was geschoten;

I. overwegende dat winnaars van de Sacharovprijs nog steeds te lijden hebben onder 
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stelselmatige repressieve acties, waaronder willekeurige detentie, invallen in en 
belegering van hun huis, agressie en willekeurige boetes, die zijn gedocumenteerd door 
zowel het Observatorio Cubano de Derechos Humanos als het Centro Cubano de 
Derechos Humanos; overwegende dat de Dames in het Wit de afgelopen drie maanden 
ten minste 318 van dergelijke repressieve acties hebben ondergaan, namelijk 60 in juni, 
142 in juli en 116 in augustus; overwegende dat de winnaar van de Sacharovprijs 
Guillermo Fariñas Hernández heeft verklaard dat hij, in overeenstemming met de 
bovengenoemde informatie van mensenrechtenorganisaties, al jarenlang stelselmatig 
wordt onderdrukt, dat zijn telefoongesprekken worden afgeluisterd en dat hij bij het 
verlaten van zijn huis stelselmatig na slechts enkele honderden meter wordt 
aangehouden, en dat hij alleen al in september drie keer willekeurig is opgepakt, de 
laatste keer op 8 september 2021;

J. overwegende dat velen summiere processen hebben gekregen en zijn bestraft voor 
verschillende soorten misdrijven, waaronder terrorisme, verstoring van de openbare 
orde, minachting, aansporing tot het plegen van misdrijven en de verspreiding van een 
epidemie, zonder minimale waarborgen voor een eerlijke rechtsgang; overwegende dat 
verscheidene gearresteerden als gewetensgevangenen worden beschouwd;

K. overwegende dat er ook meer dan 8 000 mensen in de gevangenis zitten zonder 
toerekenbaar misdrijf en dat nog eens 2 500 mensen veroordeeld zijn tot dwangarbeid 
om dezelfde reden, allen beschuldigd van “sociale precriminele dreiging”, een aanklacht 
die enkel en alleen berust op hun “waargenomen gedrag, dat in strijd is met de normen 
van socialistische moraliteit” (artikelen 72-84 van het Cubaanse wetboek van 
strafrecht);

L. 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 herhaaldelijk schendingen van de mensenrechten in Cuba heeft veroordeeld 
en daarbij de schending van artikel 1, lid 5, artikel 2, punt c), en de artikelen 5, 22 en 43 
van de PDCA heeft benadrukt; overwegende dat er in Cuba geen concrete vooruitgang 
is geboekt ten aanzien van de algemene beginselen en doelstellingen van de 
overeenkomst inzake de verbetering van de mensenrechtensituatie, en dat het Cubaanse 
regime daarentegen zijn repressie en schendingen van arbeids- en mensenrechten heeft 
opgevoerd, met inbegrip van de toename van het aantal politieke gevangenen; 
overwegende dat de PDCA haar hoofddoel, namelijk de verbetering van de 
fundamentele vrijheden in Cuba, niet heeft bereikt;

M. overwegende dat de Cubaanse staat stelselmatig de arbeids- en mensenrechten van zijn 
medisch personeel schendt dat in het kader van medische missies in het buitenland moet 
werken, wat volgens de VN neerkomt op moderne slavernij;

N. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 10 juni 2021 de Europese Dienst 
voor extern optreden eraan herinnert dat de deelname van het maatschappelijk 
middenveld aan politieke dialogen en aan de samenwerkingsprojecten van de 
overeenkomst een essentieel onderdeel vormt van de PDCA en dat de uitsluiting van het 
maatschappelijk middenveld van samenwerkingsfondsen en/of deelname aan de 
overeenkomst, terwijl deelname aan en toegang tot samenwerkingsfondsen uitsluitend 
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wordt toegestaan aan ondernemingen waarin de staat een belang heeft of die zij 
controleert, zoals sinds de ondertekening van de overeenkomst het geval is, 
onmiddellijk moet worden rechtgezet;

O. overwegende dat de PDCA een zogenaamde mensenrechtenclausule bevat, die 
standaard in internationale overeenkomsten van de EU wordt opgenomen als essentieel 
element dat garandeert dat de overeenkomst kan worden opgeschort indien er een 
bepaling inzake mensenrechten wordt geschonden;

P. overwegende dat het OCDH formeel heeft verzocht om de toepassing van de nieuwe 
sanctieregeling van de Europese Unie voor natuurlijke personen of staatsinstellingen die 
betrokken zijn bij de ernstige schendingen van de mensenrechten in Cuba;

1. veroordeelt in de krachtigste bewoordingen het extreme geweld en de onderdrukking 
van demonstranten, mensenrechtenactivisten, onafhankelijke journalisten, kunstenaars, 
dissidenten en politieke leiders van de oppositie door de Cubaanse regering in de 
nasleep van de protesten van 11 juli 2021; betreurt het verlies van mensenlevens en 
betuigt zijn medeleven aan de familieleden;

2. dringt er bij de Cubaanse autoriteiten op aan een einde te maken aan de repressie, alle 
politieke gevangenen, gewetensgevangenen en personen die willekeurig gevangen 
worden gehouden enkel en alleen op grond van het feit dat zij vreedzaam gebruik 
hebben gemaakt van hun vrijheid van meningsuiting en vergadering, vrij te laten en hun 
een eerlijke rechtsbedeling te waarborgen; veroordeelt het feit dat de regering naar 
aanleiding van deze protesten onder meer heeft gereageerd door de inzet van de Zwarte 
Baretten en van burgergroeperingen die reageerden op de oproep van president Miguel 
Díaz-Canel om “de revolutie te verdedigen”;

3. betreurt het feit dat de Cubaanse autoriteiten de golf van detenties in de nasleep van de 
protesten van 11 juli 2021 hebben gebruikt om de legitieme en vreedzame 
democratische eisen van hun bevolking strafbaar te stellen, de controle weer op te eisen, 
opnieuw een cultuur van angst onder de bevolking te creëren en enkele van de meest 
charismatische tegenstanders in het land het zwijgen op te leggen;

4. dringt aan op eerbiediging van de mensenrechten van de winnaars van de Sacharovprijs, 
die te lijden hebben onder voortdurende repressie, en veroordeelt de willekeurige 
arrestatie van José Daniel Ferrer, die nu al meer dan twee maanden wordt vastgehouden, 
geïsoleerd is van zijn familie en wiens locatie onbekend is;

5. onderstreept dat de Cubaanse autoriteiten absoluut moeten luisteren naar en reageren op 
de eisen van burgerrechten, politieke rechten, vrijheid en democratie, en een inclusieve 
nationale dialoog aan moeten gaan over een proces van modernisering en 
democratisering van het land, teneinde alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de 
broodnodige interne economische hervormingen door te voeren en ervoor te zorgen dat 
de politieke, burgerlijke, economische, sociale en culturele rechten van de bevolking 
worden geëerbiedigd en dat er doeltreffend op de COVID-19-pandemie wordt 
gereageerd;

6. is zeer bezorgd over de bevindingen van de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie 
met betrekking tot willekeurige vrijheidsberoving in Cuba, waaruit blijkt dat 
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willekeurige detentie een systematisch probleem vormt, zoals bevestigd in de verslagen 
12/2017, 55/2017, 64/2017, 59/2018, 66/2018, 63/2019 en 4/2020 van de werkgroep;

7. hekelt het gebrek aan eerbiediging door de Cubaanse autoriteiten van de mensenrechten 
en vrijheden die zijn verankerd in universele mensenrechtenverdragen, met name de 
vrijheid van vergadering, pers en meningsuiting, zowel online als offline, alsook de 
onderdrukking van elke vorm van democratische meningsuiting en het ontbreken van 
ruimte voor pluralistische politieke participatie; dringt er bij de EU op aan deze 
publiekelijk te veroordelen; betreurt het onlangs aangenomen Wetsbesluit nr. 35 en 
Resolutie 105, die brede juridische mogelijkheden bieden om de deelname van personen 
aan legitieme vreedzame protesten strafbaar te stellen en om controle uit te oefenen op 
telecommunicatiemiddelen en zo de weg vrij te maken voor nieuwe repressiemethoden; 
verzoekt de Cubaanse autoriteiten het wettelijk kader te actualiseren in 
overeenstemming met het internationaal recht, en Wetsbesluit 35 en alle andere 
wetgeving die de fundamentele vrijheden van zijn burgers beperkt, in te trekken;

8. is bezorgd over de deplorabele detentiesituatie en het aanhoudende gebrek aan condities 
die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waarborgen; eist dat gedetineerden 
toegang hebben tot een eerlijke proces, onafhankelijke medische onderzoeken kunnen 
krijgen, beschikken over voldoende voedsel en water, mogen bellen en regelmatig 
bezoek van familieleden, vrienden, journalisten en diplomaten mogen ontvangen; roept 
op tot een doeltreffend strafrechtelijk en administratief onderzoek om de 
verantwoordelijken voor folteringen en mishandelingen op te sporen, te vervolgen en te 
bestraffen;

9. verzoekt de Cubaanse autoriteiten uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de 
IACHR en de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten om een 
constructieve dialoog aan te gaan met het echte maatschappelijk middenveld; dringt er 
bij Cuba op aan de speciale VN-rapporteur voor vrijheid van mening en meningsuiting, 
de speciale rapporteur van de VN voor de situatie van mensenrechtenverdedigers en 
onafhankelijke mensenrechtenorganisaties onmiddellijk toegang te verlenen tot het land 
om de mensenrechtensituatie te documenteren en de komende processen tegen de 
honderden activisten en gewone Cubanen die nog steeds worden vastgehouden, te 
volgen en er toezicht op te houden; verzoekt de EU de processen te volgen en de 
politieke gevangenen in de gevangenis te bezoeken;

10. betreurt het dat de situatie van de democratie ondanks de PDCA niet is verbeterd en dat 
de mensenrechtensituatie in Cuba nog verder is verslechterd; benadrukt dat Cuba de 
fundamentele bepalingen van deze overeenkomst sinds de inwerkingtreding ervan 
systematisch schendt; betreurt ten zeerste dat het Cubaanse regime geen enkele inzet en 
bereidheid toont om te streven naar zelfs de minste vooruitgang in de richting van 
verandering of open kanalen die een hervorming van het regime mogelijk maken;

11. benadrukt dat Cubaanse en onafhankelijke Europese maatschappelijke organisaties, in 
tegenstelling tot de PDCA, stelselmatig worden belet om deel te nemen aan de 
mensenrechtendialogen tussen Cuba en de Europese Unie, binnen het bredere kader van 
de mensenrechtendialoog van de PDCA, zoals de dialoog die op 26 februari 2021 
plaatsvond; herinnert er in dit verband aan dat alle maatschappelijke organisaties zonder 
beperkingen bij elke dialoog tussen de Europese Unie en het Cubaanse maatschappelijk 
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middenveld en bij alle financieringsmogelijkheden moeten worden betrokken;

12. wijst op zijn krachtige steun voor alle verdedigers van de mensenrechten in Cuba en 
hun werkzaamheden; verzoekt de EU-delegatie en de vertegenwoordigingen van de 
lidstaten in het land hun steun voor een echt en onafhankelijk maatschappelijk 
middenveld in hun contacten met de Cubaanse autoriteiten aanzienlijk te vergroten en 
alle beschikbare instrumenten te gebruiken om het werk van mensenrechtenverdedigers 
te verbeteren;

13. is van mening dat de recentste repressieve acties van de Cubaanse autoriteiten tegen 
burgers een aanvulling vormen op de aanhoudende en systematische acties tegen 
gewetensgevangenen, mensenrechtenactivisten, dissidenten, activisten van de oppositie 
en het maatschappelijke middenveld, kunstenaars en journalisten, die allemaal 
bijkomende schendingen van de PDCA vormen;

14. wijst erop dat de PDCA een mensenrechtenclausule bevat – een standaard en essentieel 
element van internationale overeenkomsten van de EU – die garandeert dat de 
overeenkomst kan worden opgeschort indien de bepalingen inzake mensenrechten 
worden geschonden; verzoekt de Europese Unie om uit hoofde van artikel 85, lid 3 ter), 
het gemengd comité onmiddellijk bijeen te roepen in het licht van de schendingen van 
de overeenkomst door de Cubaanse regering, aangezien het een “bijzonder dringend 
geval” betreft;

15. verzoekt de Raad de bepalingen van de Europese Magnitski-wet6 te gebruiken en zo 
spoedig mogelijk sancties goed te keuren tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor 
mensenrechtenschendingen in Cuba;

16. betreurt het ten zeerste dat de Cubaanse autoriteiten weigeren om delegaties van het 
Parlement toe te staan Cuba te bezoeken, ondanks het feit dat het Parlement zijn 
goedkeuring heeft gegeven aan de PDCA; roept de autoriteiten op de delegaties 
onverwijld toegang te geven tot het land;

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

6 Verordening (EU) 2020/1998 van de Raad van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen tegen 
ernstige schendingen van de mensenrechten, PB L 410I van 7.12.2020, blz. 1.


