Pontoj de Amo alvokas novan
karavanon kontra? la blokado de
Usono al Kubo
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Va?ingtono, nov 27 (RHK) La solidara projekto Pontoj de Amo ripetis ?i-vendrede sian alvokon por nova
karavano kontra? la blokado trudata de Usono al Kubo. La karavano okazos ?i-diman?e, la 28-an de
novembro.

Kiel estas tradicio ?iumonate ekde la komenco de la jaro, la iniciatinto de la projekto, la kuban-usona
Carlos Lazo, kunvokis ?iujn, kiuj pledas por la fino de la va?ingtonaj sankcioj, kiuj sufokas kubajn
familiojn, al renkonti?o en Miamo.
Paralele al la karavano de a?toj, kiu foriros de proksime de la urbodomo de tiu sudamerika urbo, estos
?irpeto kun la etikedoj #PuentesDeAmor #CubaVive kaj #UnblockCuba adresita al prezidento Joe Biden
por postuli la ?esigon de unuflankaj limigaj rimedoj kontra? la insulo.
Plenigi la retojn de amo al la kuba familio!Lazo esprimis en sia alvoko per sociaj retoj.
El multaj urboj tra la mondo, multaj aktivuloj regule ali?as al tiu iniciato solidare kun Kubo kaj ?iaj homoj.
Membroj de Pontoj de Amo faris inter junio kaj julio de la kuranta jaro mar?on de pli ol du mil kilometroj de
Miamo, Florido, al Va?ingtono, la ?efurbo, por kunigi fortojn kaj for?i aliancojn favore al Kubo kaj la ?esigo
de la blokado.
En mitingo de la 25-a de julio anta? la Blanka Domo, la grupo - kune kun aliaj organizoj, aktivuloj kaj
amikoj de Kubo - ratifis sian postulon kontra? Biden, subtenata de ?irka? 27 000 subskriboj.
Beda?rinde, post 10 monatojn de la nova prezidanteco de Usono, la demokrata prezidento sekvas la
saman linion de sia respublikana anta?ulo, Donald Trump, koncerne la plej grandan el Antiloj.
Sed lia konduto, la? la opinio de la aktivuloj, ne estas surpriza, ?ar en Usono la politiko al Kubo multrilate
estas direktata de influa sektoro de la plej konservativaj kuban-usonaj en Miamo.
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