
Intersindical Valenciana crida a posar fi al bloqueig dels EUA  a Cuba

Intersindical Valenciana vol, una vegada més, condemnar el bloqueig que pateix el poble
cubà per part dels Estats Units d’Amèrica, ja que afecta greument la seua vida en tots els
àmbits.  Ara més que mai el  poble cubà necessita  la nostra solidaritat  i  per  això hem
d’exigir que s’acabe el bloqueig. 

Cuba  ja  ens  demostra  que  cal  traspassar  fronteres  per  tal  d’oferir  la  seua  absoluta
solidaritat en aportar brigades de personal sanitari amb experiència per mitigar la situació
generada per la Covid-19. Itàlia, Andorra, Surinam, Jamaica, Granada, Veneçuela, Haití,
Nicaragua... reben ara l’ajuda i col·laboració del poble cubà per pal·liar la crisi sanitària.
Tot  un  exemple  de  solidaritat.  El  Sindicat  valora  positivament  la  decisió  del  govern
valencià de demanar a les autoritats cubanes ajuda per combatre la greu crisi sanitària
originada per la Covid-19. 

Per al Sindicat, ara la responsabilitat d’ajuda és nostra. Per tant, demanem als governs
valencià i espanyol, i a la comunitat internacional, pronunciaments a través de mocions i
declaracions institucionals contra el bloqueig dels EUA a Cuba per exigir-ne l’eliminació.
També sol·licitem a les institucions acadèmiques, a les culturals, als sectors econòmics i
professionals iniciar o mantenir intercanvis beneficiosos per a les dues parts, que ajudaran
a l’enteniment mutu i a trencar en la pràctica el bloqueig dels EUA.

El sindicat valencià de classe, que col·labora activament amb el Moviment de Solidaritat
amb Cuba i manté relacions amb la Central de Treballadors de Cuba i amb el Sindicat
d’Educació de l’illa (SNTECD), manifesta la seua solidaritat amb Cuba i defensa el dret
per a decidir  el  seu futur de manera sobirana, sense ingerències ni  pressions de cap
mena. Finalment, promourà accions que contribuïsquen a l’acabament d’aquesta política i
al desenvolupament i benestar del país.
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