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Bezoek van een Cubaanse delegatie

Ontmoeting met de h. M. Gerardo Hernández Nordelo, één van de “Cuban
Five” die vrijgelaten werden na lange jaren van opsluiting in de Verenigde
Staten. De h. Gerardo Hernández Nordelo, aan wie de titel van “Held van de
Republiek Cuba” werd verleend, maakte deel uit van de gevangenen die op
17 december 2014 vrijkwamen, de dag zelf van de gezamenlijke
persconferentie van de Presidenten van Cuba en de Verenigde Staten om
het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen aan te
kondigen. De “Cuban Five” werden op 12 september 1998 gearresteerd
door de Amerikaanse autoriteiten en veroordeeld tot lange jaren
gevangenisstraf voor spionage, omdat ze in Florida waren om te berichten
over de aanslagen die vanop Amerikaanse bodem georganiseerd werden
tegen Cuba.

Tijdens het onderhoud drukte de Cubaanse delegatie haar dankbaarheid uit
voor de steun van het Belgische parlement voor de vrijlating van de “Cuban
Five”. Het belangrijkste thema van het onderhoud was de toekomst van
Cuba in het kader van de toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten.
Het is slechts het begin van een lang normaliseringsproces waarbij vele
kwesties nog geregeld moeten worden: de opheffing van het embargo, de
teruggave van het grondgebied van Guantanamo, … Cuba wil haar principes
niet verloochenen : de dialoog moet gebaseerd zijn op respect, het
zelfbeschikkingsrecht van het volk, soevereiniteit en de niet-inmenging in
binnenlandse zaken.

Bezoekers
De h. Gerardo Hernández Nordelo, één van de “Cuban Five”
Mevr. Adriana Pérez O’Connor, zijn echtgenote
Mevr. Norma Goicochea Estenoz, ambassadeur van de Republiek Cuba
De h. Alejandro Fuentes Febles, eerste secretaris op de Ambassade van
de Republiek Cuba

Aanwezig
Mevr. Karin Temmerman, ondervoorzitter van de bilaterale sectie,
volksvertegenwoordigster
De h. Eric Massin, lid van de bilaterale sectie, volksvertegenwoordiger
De h. Raoul Hedebouw, volksvertegenwoordiger
De h. André Flahaut, minister van Begroting, Openbaar ambt en
Administratieve vereenvoudiging van de Waalse regering
De h. Jean-Pol Henry, ere-volksvertegenwoordiger
Mevr. Sfia Bouarfa, gewezen senatrice
Mevr. Katrien Demuynck, voorzitster van het Belgisch comité voor de
bevrijding van de “Cuban Five”
Mevr. Sonja Langenhaeck, secretaris van de bilaterale sectie

Pers
Mevr. A. Backaert, VRT-journaliste
(http://cubanismo.net/cms/nl/artikels/gerardo-op-het-vrt-journaal)
Mevr. Masiel Fernández Bolaňos, journaliste, Prensa Latina-Paris
De h. Alain Lorenzo Pérez, fotograaf, Prensa Latina

