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Finsk EU-parlamentariker kräver slut på blockaden

Finsk EU-parlamentariker fördömer blockaden mot Kuba
Den finländske EU-parlamentsledamoten Eero Heinaluoma förespråkar en förstärkning av förbindelserna med Kuba och upprepar
sitt fördömande av USA:s blockad mot ön.
Under ett samtal med den kubanske diplomaten Victor Manuel Rodriguez framhöll den finske socialdemokratiske politikern vikten
av samarbete mellan Kuba och EU.
Heinaluoma betonade vikten av mötet 15 mars mellan parlamentariker från Kuba och gruppen för vänskap och solidaritet med Kuba
i EU-parlamentet. De närvarande EU-parlamentarikerna tog tillfället i akt att ännu en gång fördöma den orättvisa och inhumana
blockaden mot Kuba.
Under mötet informerade representanten för gruppen Javier Moreno att de arbetar med ett brev till USA:s president för att kräva ett
slut på blockaden som varit i kraft i snart sex decennier.
Kubas Rodriguez tackade för stödet från Heinalouma och hans land. Vidare uttrycktes viljan att fortsätta att genomföra möten
mellan parlamenten.
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HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!
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