
Závěrečná deklarace I. středoevropského setkání skupin solidarity 

s Kubou ve Vídni 
11. – 13. dubna 2014 

 

My, více než 40 účastníků I. středoevropské setkání solidarity s Kubou z 11 zemí a 16 organizací, 

které se konalo od 11. do 13. dubna roku 2014 ve Vídni, potvrzujeme naší hlubokou solidaritu se 

socialistickou Kubou. 

 

Žádáme naše vlády, aby se jednoznačně distancovaly od politiky blokády a vměšování 

severoamerické administrativy do vnitřních záležitostí Kuby a Evropskou unii, aby se vzdala svého 

„společného postoje“, který je zaměřen výhradně proti Kubě. Dále vyzýváme všechny národy světa, 

aby přijaly pozici vůči Kubě založenou na rovnosti a respektu. 

 

Požadujeme okamžité uzavření nelegálního amerického internačního tábora v zátoce Guantanámo a 

zrušení americké námořní základny na stejném místě. 

 

Delegáti na této schůzce vyjádřili svou radost z návratu Reného a Fernanda Gonzáleze do vlasti. 

Zatímco si dva kubánští hrdinové po 13 respektive 15 letech odpykali své nespravedlivé tresty, tři 

jejich bratři jsou stále politickými vězni Spojených států. Byli nezákonně a bezdůvodně odsouzeni, 

protože svou činností předešli útokům proti nevinným lidem, zatímco skuteční teroristé jako Posada 

Carriles mohou volně chodit po ulicích Spojených států. Nebudeme mít klid, dokud celá "Kubánská 

pětice" nebude volná! 

Kromě toho žádáme také právo vstupu do Spojených států pro Adrianu Pérez, která neviděla svého 

manžela Gerarda Hernándeze více než 18 let. 

 

Pro své sociální, ekologické a lidské úspěchy, jakož i mezinárodní solidaritu, Kuba představuje 

alternativu ke kapitalismu. Integrována do Bolívarovské aliance pro národy naší Ameriky (ALBA) 

a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC) nám Kuba ukazuje novou cestu ke 

spravedlivému a mírovému světu. 

 

Kuba aktivně podporuje mírový proces v Kolumbii prostřednictvím politického a organizačního 

zprostředkování mezi válčícími stranami v Havaně. Mír v Kolumbii bude zásadním krokem směrem 

k perspektivě spravedlivějšího rozvoje lidu Latinské Ameriky jako celku. 

 

Tento perspektivní rozvoj je konfrontován s velkým odporem. Náš pohled směřuje k Venezuele, 

kde krajně pravicová opozice násilně měsíce útočí proti Bolívarovské revoluci. Odsuzujeme útoky 

na veřejná a sociální zařízení, stejně jako vraždy nevinných civilistů ze strany polovojenských 

skupin, které se snaží svrhnout legitimní vládu prezidenta Nicoláse Madura. Vyzýváme 

mezinárodní média, aby opustila od jednostranného zpravodajství ve prospěch pro-fašistických sil a 

budeme používat naše alternativní média, aby informovala o skutečném dění ve Venezuele. 

 

Delegáti I. středoevropského setkání solidarity s Kubou vyzývají všechny organizace solidarity, aby 

zintenzívnily svou práci v souladu s výše uvedenými zásadami, a aby zrealizovaly ve svých zemích 

myšlenky a nápady vypracované v rámci pracovních skupin. 

 

Ať žije socialistická Kuba! 

Svobodu pro Kubánskou pětici! 

Ne převratu krajní pravice ve Venezuele! 

Ať žije mezinárodní solidarita! 

 

 

      Hlasováno jednomyslně dne 14. dubna 2014 

 

Překlad: Ludvík Šulda 


