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ING Bankası fırtına (kasırga) sonrası yardımları engelliyor
Köln, 19.09.2017

Küba bir önceki hafta sonu Irma (bir çeşit kasırga) adlı şiddetli bir fırtınaya uğradı. Bu süreç içinde Almanya Küba
dostluk girişiminin banka hesaplarına 60.000 € dan fazla bağış yapıldı. Bu  miktar Irma ile oluşan maddi hasarları
karşılamak için henüz yeterli değildir. Gelecek bağışlara daha çok  ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu esnada Hollandalı ING-Bankası Amerikanın Küba karşıtı politikasına uyarak engeller oluşturmaya çalışıyor.
Hollanda’daki bir Küba dostu bağış iletmek isterken ING-Bankası belirli ülkelere, buna Küba, Iran, Kuzey Kore, Sudan
ve Syria dahil işlem yapmadıklarını belirti ve işlemi ret etti.

Bunun devamında „Bu ülkelerin politikası nedeniyle bu ödeme işlemini gerçekleştiremiyoruz ve konu olan miktarı
hemen hesabınıza dönmesini talep edeceğiz.

Almanya Küba dostluk girişimi, Küba ve Avrupa Birliği üyelerin uluslararası ilişkilerin normaleşmesi için, Amerika
tarafından oluşan tüm engellerin komple kalkması gerektiğini belirtti. Bazı  AB ülkeleri halen bu politikayı destekliyor.
Avrupa birliğinde Küba ya karşı sıkılaştırılmış koşullar uygulanıyor, mesela Küba ile ilgili mali işlemlerde, nakliyeye ek
ücret talep ediliyor.

ING örneği gösteriyorki bizim adımız bile, ve o tabii ki Küba kelimesini içeriyor, serbest bir ekonomik ve maddi
değişime engel olabiliyor.

Bu nedenle Almanya Küba dostluk girişimi, Almanya iktidarının ödeme işlemlerini serbest bir duruma getirmesini talep
ediyor ve bu anlamda Küba için normal bir ekonomik ve siyasi yol oluşmasını ve aynı zamanda sınır ötesi Amerikan
yasalarına uymamasını istiyor.

Almanya Küba dostluk girişimi bütün iyi niyetli insanları bu engellere karşı gelmeye ve özellikle şu an Küba halkına, ki
onlar İrmadan dolayı milyonlarca maddi zarara uğradı, yardım etmeye çağırıyor. Küba hiç bir zaman hangi engeller
olursa olsun boyun eğmeyecektir. Bu ülke  sosyalizm   yolunda varlığını sürdürmeye devam edecek ve   özgür
kalacaktır.

Küba Halkıyla Dayanışmayı Yükseltelim!!!

Spenden erbitten wir mit dem Stichwort "Hurrikanhilfe" auf unser Konto:
Bank für Sozialwirtschaft, Köln

IBAN: DE96 3702 0500 0001 2369 00, BIC: BFSWDE33XXX
Abzugsfähige Spendenquittungen sind über unsere Geschäftsstelle erhältlich.


