DECLARAÇÃO DE APOIO
Nós, abaixo assinados cidadãos cubanos que discordam de várias políticas seguidas pela ditadura cubana (e, em
particular, da repressão feroz que se intensificou nos últimos meses), emitimos e assinamos esta Declaração
para deixar clara nossa posição diante de um desenvolvimento recente significativo.
É o seguinte: Tomamos conhecimento do documento que acaba de ser entregue às autoridades da União
Européia (UE) por dois cidadãos que receberam o prestigioso Prêmio Sakharov de Direitos Humanos pelo
honorável Parlamento daquele bloco de países do Velho Continente. Estamos nos referindo a Berta Soler
Fernández (líder e representante das Senhoras de Branco, 2005) e Guillermo Fariñas Hernández (coordenador
geral do Fórum Anti-Talitarista Unido, 2010).
Como é bem conhecido, neste importante documento, ambos os signatários denunciam a brutal onda de
repressão mencionada acima. Desde os protestos em massa realizados pelo povo cubano em todo o país em 11
de julho, o regime tem realizado represálias generalizadas e sistemáticas de todo tipo, incluindo seqüestros,
desaparecimentos forçados e detenções arbitrárias. Estas foram agravadas por condenações sumárias e
demandas judiciais injustificadas contra manifestantes pacíficos (durando até vários lustrums). A "ordem de
combate" emitida pelo chefe de estado Miguel Díaz-Canel resultou em uma fatalidade, centenas de feridos, mais
de 5.000 pessoas detidas, mais de 1.500 processadas criminalmente, das quais mais de 700 permanecem na
prisão.
Se também levarmos em conta a terrível crise humanitária sofrida pela sociedade cubana como resultado das
políticas desanimadoras do regime e do estado de vulnerabilidade de milhares de famílias, compreenderemos
que a situação é grave e desesperada. Até hoje, as manifestações de descontentamento e os protestos contra a
ditadura não cessaram, mas o regime insiste na violência e na repressão.
Diante das ações impunes da ditadura contra o povo cubano, as respostas de vários órgãos do referido bloco
comunitário foram, em nossa opinião, muito laxistas; ambos os laureados demonstraram que, para eles, as
tragédias de sua pátria contam muito mais do que qualquer interesse pessoal. Eles demonstraram isto mesmo
considerando renunciar a este prestigioso prêmio como uma forma de apelar para a consciência dos europeus
e de todas as pessoas de boa vontade do mundo inteiro. Estamos conscientes do prestígio que o Prêmio
Sakharov traz consigo e, portanto, compreendemos melhor o significado e o compromisso que as Damas de
Blanco e o Sr. Fariñas estão assumindo ao tomar esta decisão.
Diante do exposto, reiteramos nossa rejeição à onda de repressão desencadeada pelo regime de Havana,
exigimos a libertação imediata de todos os presos políticos, expressamos nosso apoio aos esforços dos dois
ganhadores do Prêmio Sakharov e pedimos aos órgãos da União Européia que adotem uma postura
mais crítica diante dos ultrajes perpetrados pela ditadura cubana, uma postura que honre verdadeiramente as
tradições democráticas dos países que compõem a União Européia.
Cuba a partir de 13 de dezembro de 2021.
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